
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 11 abril 2018 

 
1. Properes xerrades. 

Xerrada sobre Pensions. Tenim confirmada la data i el ponent, serà el 17 de maig a les 18:30h 
a Vil·la Urània, amb en Ramon Franquesa. Tenim reservada la Sala d’actes. El títol de la xerrada 
serà: “Pensions: present i futur”. L’Ariadna s’encarregarà de fer el cartell. 
Xerrada sobre Sobirania alimentària. Tenim confirmada la data i el ponent, serà el 13 de juny 
a les 19h a casa Orlandai, amb en Miquel Vallmitjana. Acordem el títol: “Sobirania alimentària: 
una eina per canviar el món”. L’Ariadna s’encarregarà de fer el cartell (a més del títol i ponent, 
posarem uns missatges: agroecologia, no pesticides, no transgènics, etc.). 
 

2. Paradeta. 
Muntarem paradeta el 17 d’abril a les 18h a la Gal·la Placídia. Repartirem les nostres octavetes 
sobre el model alimentari i sobre el model energètic (150 de cada). També repartirem 
octavetes per anunciar la xerrada sobre les pensions. 
 

3. Plataforma del Parc de l’Oreneta. 
S’informa que la Plataforma del Parc de l’Oreneta va fer una reunió a l’AV de Sarrià on es va 
acordar preguntar a l’Ajuntament de Barcelona quina és la situació actual del Parc de 
l’Oreneta. Feta la pregunta, la resposta va ser que encara no s’ha fet el canvi de qualificació 
dels terrenys (això demana una permuta d’edificabilitat que no s’ha fet) i que s’ha de fer un 
estudi (es preveu que aquest estudi estigui enllestit després de l’estiu). Es preveu que tot el 
procés es completi a finals de l’any 2018. 
 

4. ABTS (Assemblea de barris per un turisme sostenible). 
El passat dissabte 17 de març es va fer una manifestació en protesta de la contaminació dels 
creuers al port de  Barcelona. Poca assistència. 
Ens hem adherit al manifest de la xarxa de ciutats del sud d’Europa. 
La FAVB ha fet diverses al·legacions a la normativa sobre les terrasses de Barcelona. 
 

5. Stop Pujades 
En la darrera assemblea de Stop Pujades es va acordar ajornar les mobilitzacions fins el maig o 
juny. 
A partir d’ara, el tema de treball serà, fonamentalment, la T-Mobilitat. 
 

6. Suport campanyes  
Mostrem la nostra decepció que quedin aturades les diverses consultes ciutadanes previstes, 
remunicipalització de la gestió de l’aigua, canvi de nom de la plaça Antonio López i el futur de 
l'edifici que acull el gimnàs del Raval. L’Assemblea 15M-SSG en va donar suport i va recollir 
signatures. Estarem atents per si cal donar suport a alguna iniciativa per reivindicar les 
consultes. 
 

7. Propera reunió: 9 de maig a les 18:30 h a Vil·la Urània. 
 
 


