
Assemblea 15M Sarrià-Sant Gervasi 
acta de la reunió del 21 gener 2023 

 

1. Xerrada “El despropòsit d'una alimentació industrial”. 

L’Ariadna s’encarregarà de fer el cartel de la xerrada. El dia 3 de març anunciarem la 
xerrada a l’infoconv, el 9 de març farem un correu específic, el 10 de març la recordarem al 
correu setmanal. El 13 març posarem cartells pel barri. 

La Teresa presentarà l’acte. 
Quan tinguem el cartell, li enviarem al Gustavo Duch i li preguntarem com vol que el 

presentem. 
 
 

2. Programació 2n trimestre 2023 

Donada la situació actual ens sembla molt adequat fer una xerrada sobre l’ampliació 
de l’aeroport de Barcelona i del Hard-Rock. Contactarem amb una persona de Zeroport i una 
de la plataforma Aturem Hard-Rock. Considerem que la podríem programar a la darrera 
setmana d’abril o primera de maig. Decidirem el dia concret després de consultar-ho amb els 
ponents i amb Vil·la Urània. Un possible títol seria: “Aeroport i Hard-Rock, Projectes contra el 
territori”. 

Un altre tema que ens sembla interessant és el relacionat amb l’aigua. Pensem en una 
xerrada a la primera setmana de juny. Iniciem contactes i ho acabarem de concretar més 
endavant. 

 
 

3. Web de l’Assemblea 15M SSG 

A la portada del web de l’Assemblea 15M de Sarrià-Sant Gervasi hi ha enllaços que cal 
actualitzar. Ho repassarem i posarem al dia la portada de la web. 

 
 

4. Altres informacions 

El 22-23 març es farà una jornada on es presentarà la campanya “Stop creuers” a 
Barcelona i a Tarragona. Serà una jornada divulgativa i de formació. La nostra assemblea 
s’adhereix a la campanya. 

El dia 4 de març hi ha convocada la manifestació “Defensem la Terra” en contra dels 
megaprojectes que destrueixen el territori. 

El 10 de juny es farà una trobada de lluites territorials amb l’objectiu de coordinar-les. 
 
 

5. Propera assemblea 

23 de març, 18h a Vil·la Urània. 

 


