
ASSEMBLEA SANT VICENÇ DELS HORTS 

ACTA 15/9/2011 

1. LLEGIR I APROVAR L’ACTA DE L’ÚLTIMA ASSEMBLEA  
Es llegeix l’assemblea del passat 8 de Septembre i s’aprova. 
 

2. VALORACIÓ DE LA CONCENTRACIÓ DE DILLUNS  
Van assistir unes 20 persones aproximadament.  
Es planteja la falta de difusió d’aquests actes, que fem masses coses en 
poc temps i no hi ha temps a una bona organització.  
 
- Per aquest motiu es proposa fer sempre un dia a la setmana una 

concentració. 
- Es proposa també fer més difusió, amb cartells i activitats que es 

podrien fer dos cops al mes com por exemple cinefòrums per captar 
l’atenció de la població o marxes amb biciletes identificats com els 
indignats per fer-nos veure. Per això s’ha de fer molta propaganda.  

- També es diu que cada barri hauria de tenir una pancarta. 
- Es planteja la possibilitat de fer un ‘minirecorregut’ cada dia 

d’assemblea de l’ajuntament fins al CAP i fer allà les assemblees. 
- De l’anterior proposta sorgeix fer dos dies mobilitzacions, es a dir, 

seguir els dijous amb les nostres assemblees i proposar un altre dia 
per fer el ‘minirecorregut’ i al acabar-lo llegir un manifest o fer una 
petita assemblea (curta) que únicament tracti sobre les retalladles en 
sanitat. 

- D’aquest recull de propostes cal decidir si es duguessin a terme 
aquestes manifestacions avisar o no a la policía. 
 
Es decideix prendre’s una setmana de reflexió per tractar aquests 
punts i a més anar fent ja pancartes, cosa que es decidirà en un dels 
següents punts. 
 

3. VALORACIÓ DELS FULLS DE RECLAMACIÓ AL CAP  
Els companys informen que s’han recollit entre 30 i 40 reclamacions 
però sorgeixen problemes ja que en les darreres reclamacions no es 
reflexa la data d’aquesta i per tant no es pot reclamar si no han donat 
resposta als 15 dies.  
A més, no hi ha número de registre, cosa que implica que la nostra 
reclamació no ha estat registrada. 
Per això es proposa fer una triple reclamació, una perquè no figura la 
data, una altre si triguen més de quinze dies en donar resposta i una 
última si la reclamació no ha estat registrada.  



Es diu que si això segueix així s’haurà de fer una denúncia més forta cap 
al responsable d’aquests problemes.  
 
Es decideix continuar amb el punt d’informació els dijous al mercat 
ambulant per anar conseguint més reclamacions, per aquest motiu es 
decideix digitalitzar els fulls de reclamacions per tal de que tothom el 
tingui a l’abast i sigui més fácil la difusió passant aquests documents a:  
- Associacions de veïns 
- Casals d’avis  
- Botigues 

També es decideix que ja que avui no s’ha fet a partir de la próxima 
setmana posar una guardiola per qui vulgui col·laborar amb nosaltres. 

  
4. SORTIDA ASSEMBLEÀRIA FORMATIVA  

Ningú ha pogut portar noves dades a aquesta assemblea per el que es 
decideix deixar aquest punt i tractar-lo la setmana vinent.  
 

5. COORDINADORA BAIX LLOBREGAT  
S’informen de noves dates i movilitazacions de diferents poblacions del 
Baix Llobregat.  
- A Santa Coloma de Cervelló el dia 18 de Setembre a las 21.00 hi ha 

un cinefòrum.  
- El mateix dia 18 de Setembre està convocada una manifestació gran 

a Plaça Catalunya a les 19:00 amb el lema : 18S: Defiende lo 
público . 

Com a assemblea es decideix assistir a la darrera manifestació, per tant, 
es queda el 18 de Setembre a les 17.30 a l’estació de Sant Vicenç.  

La portaveu de l’assemblea SVH en la coordinadora del Baix Llobregar 
ens diu que ens farà arribar les actes d’aquestes assemblees per correu 
i que a la propera assemblea de Baix Llobregat proposarà Sant Vicenç 
com a lloc de reunió per una futura assemblea de Baix Llobregat. Els 
voluntaris que es necessiten per fer posible això ja van oferir-se a 
l’assemblea pasada, tot i així Nerea també s’ofereix com a voluntària.  

6. CREACIÓ DE PANCARTES I ALTRES ELEMENTS DE DIFUSIÓ  
Estem d’acord en que és necessari fer noves pancartes i més difusió.  
Es decideix establir com a proper dia de creació de  pancartes 
dijous vinent (23 de Setembre) abans de l’assemblea , a les 19:00 a 
l’ajuntament.  
Cal que la gent porti material per poder fer aquestes pancartes, llençols, 
tel·les o qualsevol cosa que ens ajudi.  



Som conscients de que no sempre que volguem fer pancartes podem 
possar-ho nosaltes i que si ens volem possar les piles i guanyar més 
gent que s’adhereixi al moviment cal fer més propaganda i més difusió, 
el problema està en com costejar-lo.  
Es proposen tres alternatives:  
- Demanar ajuda a l’ajuntament 
- Fer una bústia comú entre tots els de l’assemblea. 
- Parlar amb associacions de veïns 

Com no s’arriba a un acord i es un tema complicat es deixa una setmana 
de reflexió.  

7. TORN OBERT D’INTERVENCIONS  
 
Un company ens informa que CNT Cornellà està organitzant una 
concentració en la que esperen ser molta gent i d’aquesta manera fer 
molt soroll i donar una nova empenta al moviment. 
La concentració serà dilluns 19 de Setembre a les 19.30 al CNT 
Cornellà.  
Com a assemblea s’aprova anar, dilluns 19 S a les 1 8:30 a 
l’ajuntament . (Les persones que han confirmat la seva assistència son: 
Nerea, Mireia, Use, Úrsula i Laura)  
 
En aquesta assemblea hem tingut el gust de tenir una convidada de la 
Plataforma contra les retallades en sanitat de Molins que ens ha 
aconsellat una mica sobre com hem d’actuar i ens ha explicat la 
situación del seu CAP.  
Primer ens fa un petit resum de com han aconseguit arribar fins aquest 
punt i ens informa que porten 4 dies tancats al CAP de Molins i que no 
pensen sortir d’allà fins que no els hi retornin les 24 hores d’urgències, ja 
que no serien pioners perquè gràcies a les pressions socials Sant Feliu 
ho ha conseguit i el consultori de la Colònia Güell que volien tancar 
permanenmentr roman obert durant un dies a la setmana. Tenen molta 
força, el suport de molta de la població i també el de l’ajuntament.  


