
ACTA DEL DIA 8 de Setembre de 2011 

 

0. Es llegeix l’acte del dia anterior. Aprovada 

1. Valoració actuació fulls de reclamació. 

Van repartir 20 reclamacions hi havia poca gent, ja que era divendres. Es 

proposa que l’idoni és fer punts d’informació al mercat (cada dijous) i 

paral·lelament a la porta de l’ambulatori vell. Aprovat. 

Aquest dijous aniran al ambulatori vell de 10:30 a 12:30h. Es vota també fer 

una guardiola per qui vulgui col·laborar fent una aportació económica. 

2. Sortida formativa assembleària. 

No s’ha reunit la comissió per organitzar la sortida formativa. Es deixa aquest 

punt per parlar la setmana que ve. 

3. Actes realitzats. 

Respecte a la manifestació del dia 6 de setembre, no hi ha res a dir, perquè 

ningú va assistir. Es demana que si hi ha una manifestació cal saber qui l’ha 

convocat, portar la informació de les fonts reals, ja que ha arribat informació 

que ha sigut organitzada per buròcrates sindicals i polítics, no per l’assemblea 

dels indignats. 

4. Coordinadora Baix Llobregat. 

- Es fa balanç de l’estiu i s’informa de les activitats respecte les retallades en 

sanitat en cada població. 

- S’han fet les correccions pertinents, debati’t i aprovat el “Protocol de 

funcionament de la coordinadora del Baix Llobregat” segons les esmenes 

que cada assemblea ha fet. S’enviarà la correcció a les assemblees si queda 

alguna esmena  es tornarà a pujar a la coordinadora. 

- Es proposa una convocatòria de Vaga General pel 9 d’octubre. Es votarà en 

la propera assemblea. Anirem des d’Esplugues fins a la seu de CCOO. 

- Diferents assemblees estan fent actes de propostes i demanen els nostre 

suport: 

• Sant Boi de Llobregat pel 10 de setembre a les 21h a la Plaça de 

l’Ajuntament assemblea i proposta d’acampada, si és possible. I també 

demanen suport pel dia 11 de setembre a la Plaça Catalunya a les 8:30h 

del matí: manifestació “ en contra de les retallades en socials”. 

Per aquest acte, es proposa des de l’assemblea penjar cartells al poble 

de la convocatòria. Es vota a favor, divendres dia 9 al matí es queda per 



fer l’ impressió i enganxada de cartells. Es proposa a la coordinadora fer 

un referèndum en contra dels pagaments dels deutes municipals a 

l’estat, es vota en contra. 

• Es proposa a l’assemblea que en la propera reunió de la coordinadora 

(20/09/2011) sortim com a voluntaris per organitzar la següents 

assemblea de la coordinadora aquí al poble. Es vota a favor. 

 

5. Actuació a dur al CUAP Sant Vicenç dels Horts. 

Quedem el proper dilluns 12 de setembre a les 20h anirem caminant des de la 

Plaça de l’Ajuntament fins als CAP’s de Sant Vicenç dels Horts.  Es llegirà un 

document en contra de les retallades i demanat responsabilitats. 

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

Sembla que no van poder assistir tos els que havien quedat. 

7. Propostes. 

Respecte a la xerrada de la Reforma de la Constitució no es parla, ja que no ha 

vingut la persona qui ho organitzat i portava la informaicó. Aquest punt es 

parlarà en la propera assemblea. 

 

8. Torn obert de paraula. 

Cap comentari. 

 


