
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 4 setembre 2019 

 

1. Preparació Taula rodona “Opcions per a una mobilitat sostenible” 
Abans de la nostra assemblea hem tingut una reunió amb Vil·la Urània i SSG Coopera per 
preparar la Taula Rodona de la qual en som coorganitzadors.  
Hi participaran cinc entitats (confirmades): Plataforma per la Qualitat de l’Aire, PTP, BACC, 
BiciClot i Som Mobilitat. 
Hem quedat d’encartellar pel barri uns dies abans de l’acte. 
 
2. Xerrada “Migracions a causa del canvi climàtic”  
La xerrada es farà a Orlandai el 6 de novembre.  
Ja tenim confirmat el ponent. Ja apareix en el programa de tardor 2019 de casa 
Orlandai. https://casaorlandai.cat/wp-content/uploads/2019/07/2019-03_tardor-
ok.pdf 
Intentarem tenir el cartell el 14 d’octubre. (Ariadna) 
Farem  30 còpies en blanc i negre i 5 en color per encartellar. 
Acordem fer una nota on s’expliqui la necessitat i els continguts de la xerrada per 
enviar-la a El Jardí i a La Línia, demanant-los que la publiquin (Teresa). Considerem que 
ajudarà a fer difusió de la xerrada.  
 
3. Temes de funcionament 
L’Ariadna ha preparat un full per repartir entre la gent ve a les nostres xerrades. 
Demanarem que ens indiqui per quin mitjà s’ha assabentat de la xerrada. I que ens 
donin e-mail, si volen rebre informació de les activitats de l’Assemblea 15M-SSG. 
Aquesta informació ens ajudarà a millorar la difusió en el futur. 
Queda pendent d’esbrinar com enviar pel twitter la informació que enviem 
setmanalment per correu electrònic. 
Intentarem enviar el primer correu setmanal d’informació el 6 de setembre. 
 
4. Publicació articles  
Recuperem la idea d’escriure articles sobre les temàtiques que treballem. 
Acordem intentar escriure un article relacionat amb la xerrada que organitzem 
periòdicament. 
El Xavier proposa enviar un article a El Jardí on s’expliqui que les mesures basades en 
les etiquetes de la DGT són insuficients si volem reduir la contaminació. S’accepta la 
proposta.  
 
5. Informació properes mobilitzacions sobre la Crisi climàtica 
El 27 de setembre a les 18h hi ha convocada manifestació unitària. Inici: jardinets de 
Gràcia; final: plaça Catalunya. 
Roda de premsa de presentació: 16 de setembre. 
Durant la setmana anterior a la manifestació hi haurà diverses accions. 
S’obrirà una llista d’adhesions. 
 
6. Properes xerrades 

https://casaorlandai.cat/wp-content/uploads/2019/07/2019-03_tardor-ok.pdf
https://casaorlandai.cat/wp-content/uploads/2019/07/2019-03_tardor-ok.pdf


El Joan Manel proposa de contactar amb l’Antonio Turiel perquè faci una xerrada. 
S’aprova. Si accepta, considerem que la podríem organitzar la primera meitat de l’any 
2020. 
 
7. Nadala 
Es proposen dos temes per la Nadala que fem cada any:  

• contaminació de l’aviació relacionada amb una manera de viatjar més 
sostenible 

• comerç electrònic i incidència en la contaminació i en l’economia de proximitat 
Creiem que el primer tema és més adequat per fer un article. Aprovem el segon tema 
per a la Nadala. 
Per la propera assemblea, ens comprometem a buscar informació sobre el tema. Amb 
aquesta informació elaborarem un guió per a la Nadala. 
 
8. Propera assemblea 
Acordem que la propera assemblea serà el 25 de setembre a Vil·la Urània. 
 
 


