
Acta del dia 6 de febrer de 2012 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

1. Campanya conscienciació febrer 

 

1. Interferències (1h 15”) 

 

- Cinefòrum 18h (quedar una hora abans) 

- Dilluns 27F 

- Exposició fotos? 

- Taller per a nens gratuït (Adri i Laia) de reciclatge i jocs variats / espectacle titelles 

Material: 

- Projector: Centro Amigos (Patri) 

- Avisar web Interferències (Use) 

- Descarregar peli (Use) 

- Cartells i octavetes 2 actes: Mateix format últim cop (Laia) mateixa quantitat 

- Material taller nens (Adri i Laia) 

Difusió: 

- Octavetes (repartir sortida escoles, esplai, CAU, Bitxo, Escola Esportiva) 

- Cartells  2 actes (enganxar) 

- 13 de febrer cartells confeccionats / octavillas 

 

Imprimir: 

 

- Octavetes: Imprimirà Isaac 

- Cartell dina4 Isaac 

 

Torns: 

 

- Cartells sanvi:  

- Octavetes cole tardes: 

- Octavetes cole matins: Laurita 

- Esplai, Cau: Patri 

- El Bitxo: 

- Escola Esportiva: Laia 

 

 

 



2. Dia de la dona, 8 M 

Reunió dimarts 7 amb l’Associació de dones i Skallots a les 21h al local de les 

dones. 

- Qui pot anar?  

Patri, Adri 

- Idees? Xerrada? Contactar amb l’Associació de dones : “Com els hi afecta la 

crisis” Si. Tenim possibles ponents.  

- Quina disponibilitat de col·laboració tenim? 

Si els diners que es guanyin al concert és per destinar-ho a les dones 

col·laborarem al concert. 

 

3. Manifest entitats 

- El Plenari és una setmana abans. Per tant, si hem de fer un manifest conjunt amb 

altres entitats s’hauria d’entregar al Plenari de març.  

- S’han fet les fotocòpies? Sí 

- Repartir torns per entitats: (llistat d’entitats) 

Ho repartirem en gairebé 40 entitats del poble.  

• Laia : Entitats Salesians Vells i Unió de botiguers. Bonsais, casa andalucia. 

• Patri: CAU, ESPLAI, ASSOCIACIÓ DONES, SKALLOTS 

• Isaac: Fundació Taller Solidaritat 

• Domin: Entitats esportives???????? 

• Juan i Hinojosa: Club petanca 

• Bego/laurita/Adri: Ampa 

• Juanjo: Assos. amics  salesians  vells i club excursionista.  

 

Plantejament: 

Potser passa massa temps entre la reunió i el Plenari de març. Es planteja fer una 

concentració el dia del Plenari davant de l’Ajuntament.  

També es pot crear una comissió de les entitats que vulguin participar al manifest.  

 

- A la reunió es portarà el manifest que ja vam redactar (Laurita) amb el plantejament 

inicial de l’assemblea i els objectius.  

 



4. Coordinadora Baix Llobregat 

- Informar sobre com va anar la passada reunió a Sant Vicenç. 

Molt poca gent. Es va parlar de la situació de cada poble.  

- Propera reunió: 14 de febrer a  Vallirana. c/ Molí n.2 Use 

 

 

5. Resposta a CIU   

 

- Es porta al proper Ple 16 de febrer?  Sí, ho llegeix l’Adri. (es traduirà al castellà). 

També es portaran les pancartes.  

 

- Butlletí: enviar-ho demà -> Laia re-redacta i ho envia.  

 

 

Resposta a l’acusació de CIU-SVH, al seu  blog d’opinió, sobre les formes de l’Assemblea d’Indignats a l’estand de 

FM’12. 

 

Voldríem agrair-vos que se’ns cedís un estand a la Fira de Mostres ja que hem pogut realitzar un contacte directe 

amb molts vicentins i vicentines. Seguidament, ens voldríem disculpar per les molèsties causades. Tot i així, no 

sabem si aquestes són per haver ferit la vostra sensibilitat política, o per trencar amb l’estètica de la resta 

d’estands. Tampoc érem conscients de que no permetríeu la total llibertat d’expressió. Tot i així, us fem saber que 

seguirem defensant els nostres drets. La lluita no es cosa d’un dia, anem poc a poc perquè anem lluny. 

Però si creieu que aquestes no son les FORMES, prendre’m nota del que el vostre Govern creu lícit a l’hora 

d’alliçonar als ciutadans: 

 

- Càrregues policials totalment injustificades  

- Reducció de l'activitat assistencial 

- Menys ajuts destinats a les famílies amb fills 

- Menys mestres i menys despeses corrents als centres 

 

I tantes altres FORMES de retallar els drets i serveis dels ciutadans. Voleu fer-ho també amb la llibertat 

d’expressió? 

Nosaltres NO volem un partit corrupte a les institucions catalanes. No volem més Millets, Alavedras, Prenafetas,... 

Volem saber la veritat del cas Palau, del cas Pallerols, del finançament il•legal, del 4%... 

Al final, només queda plantejar-se… Qui ha perdut les formes? 

 

 

6. Reunió amb sindicat CAP 

 

També es va anar a l’ambulatori i ens van dir que hi ha 14 oficines tancades i els metges 

que agafen la baixa no tenen suplents. Hi ha 4 departaments d’urgències tancats. 



Necessiten un mínim de 4 persones treballant (màxim 8), i aquests dies han tingut tant sols 

a 2. Moltes vegades t’atenen les infermeres i si no ho creuen greu no et passen al metge.  

- Es vol fer un seguiment del tema amb l’Assemblea. S’ha quedat el mes que ve per tractar-

ho, el dia 19 març a les 10h/12h al Paco. CAL ACABAR-HO DE TREBALLAR.  

 

7. Canvi dia assemblea 

- Ja no cal, segueix el dilluns  a les 20h. 

 

8. Altres 

 

- 15 de febrer: tema participacions preferents.  Es vol convocar una Assemblea per 

tractar el tema. El dia 15 es fa el Caixa Fòrum, es convoca una concentració davant. 

S’està fent ja la difusió.  

- Tema Ciments Molins: Realitzar un acte pel dia 24 de febrer: Portar dues persones 

informades sobre el tema per fer una xerrada a Can Comamala. S’està creant una 

plataforma per tractar el tema. Ara es vol cremar residus a la cimentera!!!  Qui ho 

organitza?   

- Tema Pressupostos Ajuntament: Prenent de referent la pujada que es va fer 

l’anterior govern. Es parla de reprendre les reunions que es feien del tema abans. 

Hi participem l’Assemblea? Cal més informació sobre el tema.  

• Es pot enllaçar amb el tema d’objectius de l’Assemblea que s’inclou al manifest. 

 

 

 

 

 


