
 

Acta Assemblea SVH  (05.07.2011) 

1. És llegeix l’Acta de l’assemblea anterior (28 de juny de 2011) 
2. Torn per parlar les comissions. 

 
C. Educació: No assisteix ningú 
C. Comunicació: 
- Es rep un correu donant-nos la possibilitat de participar d’un taller per 
entendre el N-1. Se li proposa al noi de fer el taller a SVH. S’ACCEPTA i es 
busquen els possibles llocs on fer-ho: biblioteca, casal cívic, molí fels frares, 
etc. 
C.Extensió: 
 

Propostes: 
 
- Portal Info baix (penjar tota la informació de les lluites/accions del Baix Llobregat, hi ha 
un calendari) 
http://www.infobaix.org/calendari/2011-06 
 
- Google group: Unir-se a la coordinacioasambleasbaixllobregat (es unim com a comissió 
d'extensió) 
 
- Wordexpress 
http://baixllobregat15m.wordpress.com/ 
 
- Organitzar les accions entre baix nord i baix surd (les accions properes al nostre poble), 
ja que no podem estar a totes, no es viable.  
 
- Es va crear una petita comissió entre el assistents per organitzar la manifestació en 
contra de la manipulació mediàtica (es treballarà més a fons, perquè en un principi es volia 
fer una manifestació en TV3, però es va parlar de fer-la a nivell de Catalunya i Estatal). 
 
- S'està treballant a nivell de les retallades de sanitat: a Viladecans es fa una marxa cap a 
l'Hospital de Viladecans, 21 de juliol), cada dimecres a la 13h a Bellvitge es fa una 
manifestació (pel tancament de quiròfans), a la Colònia Güell tanquen les urgències ens 
demanen el nostre suport per la manifestació del 6 de juliol de 2011 a les 19h en la 
rotonda de "les ovelletes". 
 
- S'està preparant la marxa cap a Madrid el 23 de juliol, tothom que vulgui es pot apuntar i 
veuran com es poden organitzat autobusos. I els que no poden anar cal aportar propostes 
per fer coses des del poble. 
 
- Cal valorar si estem a favor de fer una revista fanzine pel Baix, pels pobles del Baix. 
 
Des de l'assemblea de Sant Vicenç dels Horts votem que estem d'acord. També surten 
dubtes que solventarem en la propera reunió al'assemblea del Baix: com esta organitza 
l'estructura de l'assemblea, buscarem la informació i debatrem si es la idònia. Necessitem 
més informació sobre la manifestació en contra de la manipulació dels mitjans de 
comunicació. A l’assemblea es valora si tenim el portal Info Baix o entrem dintre de la 
Plataforma n-1 (que sinó hi ha massa portals oberts i la gent no sap on ha de mirar la 



informació.  
  

També a títol personal: els de l'assemblea de Cornellà han fet una plataforma dels drets 
socials amb les associacions de veïns, també es parlar crear una comunitat unitària amb els 
treballadors del poble (per informa i comprometre a la gent), també parlar amb serveis 
socials, fundacions i associacions per a que ens mostrin la realitat social, necessitat socials. 
(aquesta informació cal aclarir qui ha sigut, esperem en la propera assemblea tenir l'acta 
on ho especifiqui) 
 

C. Autogestió: Portar un document a cada assemblea amb: 

- Les propostes acceptades per l’assemblea 

- Mètode assembleari i fulls informatius.  

C. Continguts: Han enviat un e-mail a difusió per a que s’informi de les propostes. S’han 

d’imprimir les propostes per a la gent que no pot accedir a internet.  

 
3. Urgències 24 hores. Es decideix: 

- Informar i informar-nos a l’ambulatori. 

- Fer Octavilles, cartells, etc. informant de que ja no tenim 24 hores. 

- Proposar idees per posar-les en marxa. 

- Compromís dels partits i el seu programa electoral. (Parlar amb regidor de salut) 

- Crear una “comissió” per a que es treballi aquest tema.  

 

 

4. Votació de les propostes de l’assemblea anterior 

i) Es proposa una sèrie d’inquietuds que s’haurien de treballar des de l’assemblea: 

- Conèixer els pressupostos, els sous dels regidors i les despeses.  

- Saber si es compliran els contractes anteriors  

- Informació sobre possibles indicis de delictes.  

- El contracte d’aigua.  

- Comportament cívic  

- Rebaixar les zones blaves, un 90% al menys.  

- Fer un referèndum en la població.  

 

ii) S’aprova que dins de l’ordre del dia hi hagi un temps per parlar i debatre sobre les propostes 

locals que han sorgit 

 

5. Propostes a títol individual 

 

- Portar a debat i parlar-ne del funcionament i la coordinació que es fa des del baix 

Llobregat. (Plantejar-ho al Baix Llobregat i a l’assemblea SVH) 

- Campanya econòmica 

- Portar copies de tots els documents per a la gent que no pot accedir a internet. 

ACCEPTADA 

- Anar a informar i a convidar a les AAVV a la pròxima assemblea. ACCEPTADA 

 


