
Acta Assemblea SVH ( 14 de juny 2011) 
 
1. Es vota una proposta de manera excepcional. 
 
 Degut a la poca assistència inicial es decideix votar si s’ha d’establir una 
assistència mínima per poder aprovar propostes. S’aprova  
 
 Es proposen diverses opcions de mínima representació: 
 
S’aprova  10 persones amb representació de totes les comissions 
  15 persones 
  20 persones  
 
En el moment de la votació s’excedia de llarg aquest nombre 
 
2. Llegir l’Acta de l’assemblea anterior 
 
Per informar de propostes i temes que es van tractar 
 
 
3. Comissions 
 

 COMISSIÓ D’AUTOGESTIÓ 
 
 En el moment d’intervenció no hi havia cap representant. 
 

 EXTENSIÓ BAIX LLOBREGAT 
 

• Es proposa fer una mapa marcant on hi ha assemblees o 
acampades.  

 

 COMUNICACIÓ 
 

• S’informa de que al facebook només quedarà l’Assemblea SVH 
com a “persona” i un grup tancat per el treball de comissions. 

• S’informa que hi ha un compte de Twitter : @Assembleasvh  
• Es diu que la pàgina web està en construcció. 

 

 DIFUSIÓ SVH 
 

• No s’han reunit 
• Proposen fer cartells amb la data i hora de l’assamblea i aprofitar 

la megafonia que alguns membres posen a disposició. 
 

 COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 
 

• Encara no s’ha reunit 



• Es començarà per treballar sobre el consell d’infància. 
. 

 EXTENSIÓ PLAÇA CATALUNYA 
 
 No hi ha novetats respecte l’última 
 

 COMISSIÓ D’ART 
 

• No hi ha representació 
• Es proposa eliminar-la o que s’impliqui més en les assemblees. 

 

 COMISSIÓ DE CONTINGUT 
 

• A la bústia de propostes només hi havia una aportació. 
• El mail n’han rebut alguna 
• Diuen han buscat informació: sobre els temes aprovats en 

assemblea. 
• Diuen que han de treballar per difondre els continguts 
• Volen recollir el que motiva a la gent per venir a la plaça de cara a 

motivar a la gent que no hi va. 
• Demanen propostes tant a nivell local com global 

 
4. Torn obert per parlar sobre les comissions 
 

• Es comenta que cal avançar i que no pot ser que sempre diguem 
que falta gent, que això s’ha de potenciar. O donar més 
responsabilitats a les comissions. 

• Es diu que cal plantejar-nos l’acció del nou ajuntament, i s’explica 
que faran un acte obert per explicar-ho. 

• Es demana que cal madurar les propostes abans de llançar-les 
• Es demana a la comissió i des de la comissió de continguts que 

es marquin unes línees de treball, que si cal fer una assemblea 
extraordinària per debatre-ho. 

• Com a proposta de contingut s’assenyala que el Tribunal 
Constitucional el decideixen els grans partits i és un organisme 
amb molta importància. Es proposa un tribunal es formi a partir de 
d’unes eleccions amb participació ciutadana. 

• Finalment es reclama acció a les comissions, ja que si no queda 
tot en debat i no funciona.   

 
5. Votació de les propostes de l’assemblea anterior  : 
 
1) Actuar sense haver d’esperar el que faci el nou Govern. APROVAT 
 
2) Es demana més implicació a les comissions. APROVAT 
 
 
3) Estar d’acord amb una idea en general i que cada comissió s’encarregui de 



preparar-ho segons el càrrec que tingui. APROVAT (s’explica que es tracta 
de muntar un punt d’informació on es pugui parlar d es de tots els punts 
de vista d’un tema) S’APROVA que el dissabte es mun tarà un acte 
informatiu a les festes del barri de Sant Josep. S’ APROVA fer assemblea 
extraordinària el dijous 16 per preparar-la. 
 
4) Informar-nos de tot el que fan els altres pobles. APROVAT 
 
5) Recollir les habilitats i aptituds de cadascú i d’acord amb això acordar què 
podem aportar a l’assemblea i compartir-ho amb les altres assemblees. 
APROVAT. S’explica que es crearà un correu – e on t othom podrà enviar 
quina formació i quines habilitats (aficions) té: 
assemblea.svh.quetenim@gmail.com  
 
6) Potenciar les assemblees de comarca perquè Plaça Catalunya sigui el 
resultat de totes les comarques i de les necessitats de Catalunya. S’explica 
que en realitat és una definició del moviment. APRO VAT 
 
9) Acordar un dia fix, un lloc i un Plan B per si plou perquè tothom ho sàpiga i 
d’aquesta manera pugui venir més gent.  Es debat que el dia fix i la hora ja 
estaven acordats, i es proposen tres alternatives p er si plou: 
 
 Carpa del centre comercial S’APROVA 
 Pàrquing del Centre Comercial 
 Espai Jove 
 
10) Moltes propostes que es fan durant l’assemblea es poden votar directament 
i no cal que s’esperi a la propera assemblea. S’APROVA que les propostes 
que quedaran per la propera assemblea seran les que  no s’aprovin per 
unanimitat o majoria amplia. 
 
11) Pel que fa a l’organització de l’assemblea, es proposa primer fer l’ordre del 
dia i per acabar les propostes. S’APROVA 
 
12) Es proposa marca l’hora final de l’assemblea. S’APROVA sense debat les 
22.30 com a hora orientativa 
 
13) Utilitzar megafonia, cartells i pancartes per fer difusió. S’APROVA 
 
6. Torn obert i propostes 
 

1) Per mobilitzar-se cal informar-se sobre les actuals lleis municipals 
2) Les assemblees s’han d’ajustar a un ordre del dia, i si són 

monogràfiques o extraordinàries no sortir del tema. 
3) Es diu que cal revisar amb més cura les actes. 
4) S’expressa que s’està fart avui de que s’agafi protagonisme estenent-se 

en les intervencions  
5) Es reclama parlar sobre economia a nivell local (taxes, impostos,...) i 

global (abusos de les grans corporacions, entitats supra nacionals,...) 



6) Es proposa concretar hora per quedar pel dia 19 de juny en que 
l’assemblea va decidir participar com a tal. APROVACIÓ DIRECTA, es 
quedarà a les 17:00 a l’estació de F.G.C “Sant Vice nç dels Horts”.  
 
Des de la Comissió d’Extensió Baix Llobregat s’informa que des de les 
assemblees del Baix Llobregat s’ha convocat una marxa que arribarà 
fins a Esplugues on es farà una manifestació.  

7) Es demana millorar la difusió de les actes, ja que la difusió per mail està 
fallant 

8) Es proposa canviar el dia fix que té l’assemblea amb les opcions de: 
 
Dilluns  
Rotatiu 

 
9) Es proposen 3 vídeo fòrums: 
 

El Concursante 
Vacaciones en Agosto 
Spanishtan  

10) Es reclama simplement exposar no intentar convèncer. 
 

 
 

 


