
Assemblea SVH  (28.06.2011) 

Cal recordar dates: 

- 30 de juny: 19h Ple Extraordinari a l’Ajuntament 

- Els Plens es realitzaran el tercer dijous de cada mes a les 19h 

- La resta d’informació serà exposada a la propera assemblea. 

 

1. Es llegeix l’Acta de  l’assemblea anterior (14 de juny) 

 

2. Torn per parlar les comissions.  

Desenvolupar propostes/accions dins de cada comissió per a les festes del Trèvol i portar-les a 

la propera assemblea. 

C. Comunicació 
C. Continguts 
C. D’Art 
C. Educació 
C. Extensió  
C. Autogestió 

3. Votació de les propostes de l’assemblea anterior:  

 

- Es reclama parlar sobre economia a nivell local (taxes, impostos,...) i global (abusos de les grans 

corporacions, entitats supra nacionals,...) LA PROPOSTA ES TRASLLADA A LA COMISSIÓ DE 

CONTINGUTS PER A QUE SIGUI DESENVOLUPADA. 

- Es proposen 3 vídeo fòrums ES DEBATRÀ A LA PROPERA ASSEMBLEA 

El Concursante 

Vacaciones en Agosto 

Spanishtan  

- C. Comunicació es posarà en contacte amb l’Ajuntament per tal de que ens cedeixin un espai a 

la revista municipal per publicar: Horari assemblea i manifest/articles/etc. en un futur. 

- Realitzar un document addicional amb totes les propostes que es vagin acumulant a les 

assemblees. 

 

- Per tal de no allargar i repetir propostes s’acorda que cada proposta previement VOTADA i 

ACCEPTADA, no es podrà modificar (tornar a debatre) fins passat, al menys, un més des de la 

seva aprovació per l’assemblea. 

 

 



- Cal fer una difusió més acurada a l’hora de realitzar actes com a Assemblea SVH (posant 

d’exemple la manifestació del passat 19-J). Per tant, es poden realitzar pancartes on 

s’especifiqui qui som. 

 

- Projecte per una xerrada sobre els desnonaments i possibles accions dins del poble. 

- Realització de concerts amb grups del poble 

 

- Realitzar batukades/cassolades mòbils. Cal posar dates. Cal comunicar de l’acte als Mossos i/o a 

l’Ajuntament i calcular el so permès. 

 

- Realització de punts d’informació. Cal especificar dates. 

 

- Contacte amb l’assemblea de l’Hospitalet. Se’ns facilita un número de contacte. Es recorda en 

aquest punt la importància de conèixer el funcionament d’altres assemblees de poble per 

intercanviar coneixements i aprendre.  

 

- Realització d’una figura de cartró/paper per fer difusió a diferents punts del poble. Es pot 

col·locar un missatge a l’objecte per a que la gent s’hi fixi. 

 

- Desenvolupar l’acte del “Banquer” per a pròximes accions, com la festa del Trèvol 

 

3. Preparació festes del Trevol: Sorgeixen idees però es desenvoluparan a la propera assemblea : 

 

- Batucada / Cassolada mòbil pel barri  

- Horaris 

- Etc. 

 

4. Propostes a títol individual 

5. Torn obert de paraula 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


