
ACTA DEL DIA 1 de Setembre de 2011 

 

0. Es llegeix l’acte del dia anterior. 

1. Valoració agost. 

- Temes tractats 

Es van crear debats diversos sense presses de decisió. 

- Participació.  

La participació va ser l’esperada. 

Es va explicar el fet de l’acampada de la família de la Masia a la plaça de 

l’ajuntament.  

2. Sortida formativa assembleària  

Temes a tractar a la sortida (a decidir) 

- Metodologia 

- Consens 

- Debats 

- Moderació 

- Temes Municipals 

- Comissions: funcions, si calen. 

- Campanya econòmica i Tresorer 

- Propostes coordinadora (ja es va decidir al final de l’assemblea) 

- Propostes i temes “oblidats” 

Es parlarà i serà una sortida formativa on es faran debats sobre el 

funcionament, propostes i altres temes. Però en la sortida, no es podrà 

decidir res com assemblea, ja que és una sortida extraordinària. Les coses 

de les que es parlin seran decidides posterior a l’assemblea.  

Serà una sortida formativa, 

Crear comissió per desenvolupar temàtica (a decidir)  

És decideix crear la comissió. Aquesta té únicament la funció de desenvolupar 

els temes a tractar i organitzar la sortida. Tots els temes que es parlin a la 

sortida passaran i s’aprovaran prèviament a l’assemblea.  

La comissió haurà de decidir una data a partir de la qual es podrà decidir fer la 

sortida (depenent de la feina i de quan es pugui tenir enllestit) 

3.  Dates importants: 

 



- Del 1 al 10 de Setembre: Actes de universitat indignada.  

Xerrades, debats, cine-fòrums, etc que es realitzaran a les assemblees de 

tots els barris i pobles que han participat d’aquest projecte.  

(Més informació en el document adjunt de l’acta o a  

http://universitatindignada15m.wordpress.com/agenda/ ) 

 

- Mobilització Molins: En contra de les retallades tancaments de CUAP’s i 

CAP’s:  La concentració està prevista pel dilluns 5 de setembre a les 20:00h 

a l’ajuntament de Molins de Rei i des d’allà s’anirà al CAP de Molins. Des de 

l’assemblea es decideix participar com a assemblea. Es queda a les 19:00h a 

l’ajuntament de Sant Vicenç per fer pancartes i cartells, i per anar tots junts 

cap a la concentració. 

- Se’ns informa que el dia 6 de setembre hi ha una manifestació en contra de 

la reforma de al constitució. (Falta saber a on i l’hora) 

- Dl 6 de Setembre hi ha l’assemblea del baix Llobregat on es decidiran les 

propostes de la coordinadora del Baix Llobregat. És a les 19:00 a Martorell, 

plaça de les Cultures.  

 

4. Actuació a dur al CUAP Sant Vicenç dels Horts  

- Se’ns informa que un grup de veïns han realitzat una acció de protesta pel 

tancament del CUAP de  Sant Vicenç dels Horts.  

Tracta de fer i motivar a la gent a que faci fulls de reclamació i aquests 

entregar-los als ambulatoris. D’aquesta manera forces a que se’t 

contesti(cosa que estan obligats a fer en un màxim de 15 dies) i a que vegin 

el descontent que hi ha per part dels ciutadans respecte aquestes mesures. 

Ens proposen de seguir amb l’acció  i a fer arribar aquesta acció a la resta 

d’assemblees, per tal de que es realitzi en tots els municipis afectats. I això 

és aprovat per l’assemblea.  

- Es proposa fer una concentració el 12 de Setembre a les 20:00h a Sant 

Vicenç, a la plaça de l’ajuntament, en contra de les retallades de sanitat que 

estem patint. Es proposa també informar als municipis que també els hi 

perjudiquen les retallades, i aprofitar la concentració de Molins de Rei per 

informar allà d’aquesta actuació. Això és aprovat per l’assemblea.  

 

5. Pancartes i difusió del canvi d’hora i de dia.  

 

Es proposa fer difusió del canvi d’hora i de dia de l’assemblea i de la 

concentració del 12 de Setembre a Sant Vicenç. Això és aprovat per 

l’assemblea, i es queda dissabte a les 10:30 h a la Plaça de l’ajuntament, per 

canviar les pancartes penjades, fer pancartes per portar a la concentració de 

molins i repartir octavetes.  



 

 

6. “La Masia”: Desnonament 7 de setembre.  

Es fa debat sobre la situació de la família i sobre el tipus de desnonament (no 

hipoteca)i es decideix no participar com a assemblea.  

7. Propostes 

- Fer xerrada de Reforma de la Constitució (ha decidir dia) 

- Concentració 12 de Setembre  a SVH difusió 

8.  Torn obert de paraula.  

 


