
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 5 d’abril de 2017 

  
1. Xerrada debat: Amb uns recursos finits, podem créixer sense límit? El decreixement una 

alternativa.  
A Casa Orlandai el 4 de maig a les 19h. 
Ja definit el cartell, i per fer-ne difusió: 

• Ho enviarem a Casa Orlandai, al Jardí de Sant Gervasi (Ariadna), a la Fada (Toni), a 
la Línea de Sarrià (Teresa). 

• Prepararem cartells i octavetes. 
• Encartellarem el divendres 28 a partir de les 11:30 des de Casa Orlandai. 
• Per email normal divendres 21. 
• Per email específic i a entitats dimecres 26. 
• Per email normal divendres 28. 
 

2. Centrals nuclears. 
MIA, Movimiento Ibérico Antinuclear, intenta crear un grup per promoure una ILP. Seguim 
participant en reunions i fent seguiment. 
 

3. Paradeta dimecres 26 d’abril a Gal·la Placídia a les 18h. 
Material a preparar: 

• Model energètic. 
• Octavetes informació de la Xerrada sobre decreixement del 4 de maig. 
• Fulls signatures Bus Barri Farró Galvany. 
• D’altres. 

 
4. Parc de Collserola. 

Per la nostra participació en la Plataforma per la Defensa de Collserola, ens preocupa les 
alteracions dels límits del Parc i el seu entorn: 

• Resolució contenciós en el Tribunal Suprem a favor d’urbanitzar la Torre Negra i 
cases a Pedralbes, dins del Parc.  

• L’impacta del Pla Caufec a Esplugues, junt al Parc. 
• La urbanització de la Font del Gos parcialment dins del Parc.  

 
5. Trobada d’entitats socials. 
Impulsada pels Iaioflautas es podria fer el 13 de maig a la Plaça Catalunya. 
 
6. Es proposa una xerrada sobre els vincles de l’industria armamentística i la política de 

fronteres. 
Amb el suport del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.  
 
Properes assemblees: 

• 26 d’abril a les 18h a la paradeta de Gal·la Placídia 
• 10 de maig a les 18’30h a Casa Sagnier 
 
 

 


