
Ordre del dia 28 de Novembre de 2011 

Assemblea d’Indignats de SVH 

0. Donació del sorteig del pernil a la butlleta guanyadora 

 

1. Lectura de l’acta del día anterior 

 

 

2. Valoració campanya Sanitat 

 

La campanya ha estat fluixa en quant al seguiment. De totes maneres, l’objectiu 

marcat d’informar a la població sobre les retallades del CUAP està assolit malgrat 

la participación hagi estat inexistent.  

 

- Valoració Manifestació 25N 

 

Va tenir més acollida de la que esperavem. La gent que va asistir era conscient de 

la problemática de les retallades en salut. S’estima un gruix d’unes 200 persones. 

Considerem que hem fet tot el que hem pogut. Malgrat no haguem aconseguit 

plena movilització estem satisfets amb la feina realitzada. Hem d’intentar no 

cremar-nos en una lluita tan llarga com aquesta. Predomini de gent gran, 

escassetat de gent jove. Presencia considerable de gent de fora del poble.  

 

- Valoració implicació assemblearis  

 

Molt bona implicació i participació. Esperem que amb el temps i la sensibilització 

augmenti el nombre d’implicats.  

 

- Valoració contentracions dilluns a les 19h 

Pèssima implicació per part de gent de fora de l’assemblea. Tant sols hem assistit 

els integrants fixos de l’Assemblea. Es proposa suspendre-les. De totes maneres 

ha servit de conscienciació i de recollida de signatures a la poca gent que hi 

passava.  

Es fa referencia a les manifestacions multitudinàries que hi va haver a Sant Vicenç 

per les tases i es recorda que si llavors no va servir per res, ara potser la gent no 

vol implicar-se de la mateixa manera en la lluita. 

És una lluita permanent, no s’acaba demà.  

Potser hauriem de pendre’ns la lluita amb més tranquilitat. Les retalles s’aniran 

fent cada cop més palpables. S’ha d’anar creant poc a poc un moviment.  

Importància de la tasa per la sanitat pública que s’instaurarà d’aquí poc: hauriem 

de movilitzar la gent des d’aquest punt.  



- Valoració recollida signatures 

Bona, estem al voltant de les 2.500 signatures. El recolçament es equiparable al 

recolçament que va tenir l’alcalde del poble per pujar al Govern.  Això ens aporta 

legitimitat. Hem de donar-li joc a la recollida de signatures.  

 

 

3. ¿Com reconduir la lluita en sanitat? 

 

Hauriem de seguir amb nous objectius.  

Hauriem de procurar la implicació de la gent jove. (Què els hi preocupa?) 

S’han de fer valoracions positives. 

L’ajuntament “te por” de que seguim endevant amb la campanya.  

Es proposa crear una comissió per tal de realitzar i fer el seguiment de la campanya. 

Es proposa realitzar un punt d’informació.  

Es proposa realitzar un concert en contra de les retallades, entre d’altres actitivitats.  

Es reflexiona sobre que hi ha altres problemàtiques a Sant Vicenç, de les que hauriem 

de pendre partit.  

Es podría demanar un stand a la Festa Major ’12 d’ivern, com la resta d’entitats.  

 

3.1 Seguir igual però amb diferents accions fins al dia de la manifestació 18D 

 

- Recollida de signatures: de manera menys continuada. De totes maneres, aquest 

dijous continuarem al mercadillo per portar el manifest al poble.  

- S’han de treure les pancartes que convoquen la concentració de les 19h i del 25N. 

- Ens mantindrem en l’objectiu d’aglutinar la majoria de gent per a la manifestació 

del dia 18D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reivindicació “l’Hospital que ens van prometre al Serral”: Aclariment del punt 

del manifest en el que s’incloïa. Quan es va crear l’Hospital del Serral es va dir 

que gaudiria de molts serveis amb els que mai ha comptat.  

 

- Ens plantegem si és necessari que a la gent se li plantegi el tema de l’Hospital que 

havia de ser quan a la població se li treuen els serveis bàsics. Ens hem de centrar 

Altres actes que es valoraràn un cop hagi passat el 18D: 

 

1. De sensibilització i debat:  xerrada o debat d’algun professional de la sanitat 

pública. 

2. Trobada amb la gent: Butifarrada a les retallades pel dia 11D 

 

Amb aquests actes es pretén mantenir viva la campanya sense continuar amb els actes 

anterior que no han tingut gaire èxit participatiu.  



en el CUAP, ja que “l’Hospital que ens van prometre al Serral” ens queda massa 

gran.  

 

 

 

4. ¿Obrir altres fronts de lluita? 

 

4.1 Campanya de conscienciació: 

- Bona rebuda. 

- Requereix molta feina i compromís. 

- Sensació de que no arribarà a la gent. 

- Fer-ho però no de manera tant seguida. Crear una agenda i espaiar més la via 

general. Relacionada amb actes del poble. 

- Sempre en paral·lel amb les altres campanyes de l’Assemblea. 

- El resultat de les coses es veu quan es fan. 

- Es proposa fer el ritme més lligat a la campanya que estigui seguint l’Assemblea.  

- Valorar el tema econòmic i participatiu.  

- Es difícil que la gent vengui. De vegades cal anar on és la gent. Buscar centres 

d’interès per a cada grup social. 

- Ludoteca popular per als nens.  

- Convocar amb molts dies d’antelació les xerrades.  

 

4.2 Comissió 

- Jose 

-  Laura S. 

-  Adri 

-  Use 

-  Laia 

-  Patri 

- Manolo 

 

El proper dia es portarà un informe més detallat els costos que tindria la realització de 

les activitats i inclourem el que s’ha dit en la valoració d’avui.  

 

5. Campanya econòmica 

- Valoració sorteig del pernil: Molt bona. Encara no ha vingut el guanyador. 

- Altres opcions de campanya: de moment no.  

- Recompte bústia: 152,58 € 

 

6. Reunió 1D amb l’Ajuntament 

- ¿Han contestat a l’email? Sí, sobre els temes dels que hem fet instancia.  

 

El que s’ha enviat:  

“L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts considera que, degut a 

l’anterior email que vam rebre de l’Ajuntament, l’ordre del dia i els temes a tractar 



a la reunió del dia 1 de desembre han de correr a càrrec de l’Ajuntament ja que 

vau èsser vosaltres qui ens van citar per a realitzar-la. Per tant, considerem 

necessari que els temes que es tractaran es recullin previament per tal 

d’aconseguir una millora en la comunicación” 

 

- Contestació al darrer email: 

 

Tractament de les instàncies que ha realitzat l’Assemblea. 

 

- Reunió 1D: 

 

Demanar que si es respecte a les instancies tembé volem que ens contestin per 

escrit. Tal i com s’ha de fer. Si no contesten per escrit a una instancia en menys de 

30 dies es pot realitzar una altra en forma de queixa. 

No està de més anar a escoltar el que han de dir-nos, i valorar com entenen ells la 

participació. 

Se’ls hi ha de demanar informació sobre la reunió que volen efectuar amb el CUAP. 

Parlar sobre el tema de les signatures recollides.  

Stand per la festa major ’12. 

Tenir en compte els pressupostos que hi ha al web. 

Plantejar que ens deixin col·laborar en tot allò que ens creiem capaços de realitzar. 

 

PROPER DIJOUS 1 DE DESEMBRE A LES 20H A L’AJUNTAMENT 

 

7. Coordinadora Baix Llobregat 

- Informació darrera reunió (via acta): No es va tractar gaire la manifestació del 18D. 

Demà dimarts 29 es farà una assemblea tant sols per tractar el tema del 18D, a 

Molins de Rei, pl. de la Creu a les 19h.   

- Manifestació 18D: 

• Organització: S’afegiran a la nostra marxa l’assemblea de Sant Coloma. 

• Punt trobada i sortida: 11h a la Rambla de Can Ros.  

• Legalització manifestació: No 

• Manifest i cartell: cal, tant sols, afegir el punt de trobada i sortida al cartell. 

• Convocar premsa: Avisem a Radio i TV Sant Vicenç 

 

Use acaba de modificar el cartell.  

Octavetes: 100 còpies, per tant 400 octavetes (Adri) 

dinA4: 200 còpies cartell (Adri) 

 

 

8. Torn obert paraula 

 

- Acto dia 30 sobre Cementos Molins 

- Dilluns a les 20h davant de la biblioteca Narcís Lunes 

- Dimecres queden Hinojosa i Isaac per treure les pancartes i modificar-les.  



 

Campanya conscienciació Assemblea d’Indignats 

Sant Vicenç dels Horts 

 

No existeix cap revolució sense una prèvia formació i conscienciació, és a dir, sense coneixement de la 

situación actual. Per això, amb la Campanya de Conscienciació pretenem realitzar una sèrie d’actuacions 

per tal de donar a conèixer com estem acutalment i obrir als ulls a tota la población de Sant Vicenç, tant 

infants, joves, adults com gent gran. D’aquesta manera, aconseguir una millora en la implicació de la 

ciutadania per tal de que puguin exigir o reivindicar els seus drets.  

Pretenem també, que es prengui consciencia de la situación tant local com global. “Pensem global, 

actuem local”. Els temes a tractar serán la sanitat pública, l’educació, l’habitatge, la crisis, la revolució, 

els moviments socials, REFORMA LABORAL, etc.  

La proposta  de la campanya és d’un més. Però tot i així si hi han més propostes i veiem que funciona es 

pot ampliar la duració. 

Tres vies 

1. Vía general: Presa de consciencia a nivell global de fets que passen arreu. Per tal de dur-ho a 

terme necessitariem un dia concret a la semana (dilluns 19h). Es mantindria un dia fix per tal de 

facilitzar l’accès i la continuitat. Propostes: 

 

1.1 Cinefòrums 

 

1.1.1 Inerferències: Problemàtiques globals que desenvoquen en reivindicacions socials. 

1.1.2 Zeitgeist: Religió, Terrorisme, Dòlar. 

1.1.3 V de Vendetta: Revolució. 

1.1.4 Spañistan: Crisis burbuja inmobiliaria 

1.1.5 Cadena de favores (si es realitza el Banc del Temps) 

 

1.2 Xerrades 

 

1.2.1 Arcadi Oliveres 

1.2.2 Enric Duran 



1.2.3 Afectats per la Hipotèca 

1.2.4 Projecte desenvolupament Nou Barris: Barris autogestionats, desenvolupament 

comunitari. 

1.2.5 Mitos de la inmigración 

1.3 Exposicions: 

1.3.1 Fotografies 15M: Arnau Chavarria 

1.4 Teatre: Comerç internacional 

 

2. Vía infants: Durant totes les activitats que es realitzin es crearà un espai per als infants amb diferents 

activitats. D’aquesta manera es facilitzarà que els pares puguin acudir, amb plena tranquilitat, als 

diferents actes. El servei pot tenir el cost d’1€ per tal de financiar les activitats. Exemples: 

2.1 Tallers: manualitats, contes, pel·lícules, etc. 

2.2 Jocs: de taula, dinàmiques, etc. 

2.3 Realització d’una petita assemblea al final de les activitats per tal d’escollir entre tots 

l’activitat a realitzar la següent setmana. D’aquesta manera també s’inculca la dinámica 

assemblearia (respectar torns de paraula, arribar al consens, etc.) 

 

3. Vía “Desperta i actúa”: Es realitzaran activitats, de manera espontànea, per tal de provocar un major 

impacte a la població. Això consistirà en petites actuacions al mig del poble, per ocasionar debat, 

inquietuds, curiositat, etc. D’aquesta manera pretenm que la gent desperti davant les problemàtiques i 

actuii al respecte. Al finalitzar cada actuació s’entregarà una octaveta als presents amb el lema 

“Desperta i actúa”. Exemples: 

3.1 Performance metges: Situació actual del CUAP. 

3.2 Performance banquers: Crisis dels bancs. 

3.3 Crear debat espontani: temes retallades, etc. 

3.4 Repartir frases per reflexionar (es pot incloure dins d’alguna actuació o per mitjà d’una 

nova performance, disfressats, etc.)  

3.5 Portar a la Pl. de la Vila i realitzar una actuació on es “cultivin els nostres drets”. 



3.6 Sant Vicenç en Directe: Realitzar un programa sobre les problemàtiques del poble on hi 

participi la gent del poble a través de preguntes, entrevistes, etc.  

3.7. Reforma laboral (Pensar como!!!!) 

 

MATERIAL I VOLUNTARIAT 

 

1. Via general:  

1.1 Cinefòrums 

 

1.1.1 Inerferències: Problemàtiques globals que desenvoquen en reivindicacions socials. 

1.1.2 Zeitgeist: Religió, Terrorisme, Dòlar. 

1.1.3 V de Vendetta: Revolució. 

1.1.4 Spañistan: Crisis burbuja inmobiliaria 

1.1.5 Cadena de favores (si es realitza el Banc del Temps) 

 

• Material: 

- Cartells setmanals amb les activitats 

- Projector i so 

- Pel·lícules  

 

1.2 Xerrades 

 

1.2.1 Arcadi Oliveres 

1.2.2 Enric Duran 

1.2.3 Afectats per la Hipotèca 

1.2.4 Projecte desenvolupament Nou Barris: Barris autogestionats, desenvolupament 

comunitari. 

1.2.5 Mitos de la inmigración 

 

• Material o coses a fer: 

 

- Contactes 



- Cartells 

- Projector 

- Equip de so 

 

1.3 Exposicions 

1.3.1 Fotografies 15M: Arnau Chavarria 

• Material i coses a fer: 

- Contacte 

- Projector / impressions 

 

1.3 Concerts en acústic amb cançons reivindicatives. 

 

• Material i coses a fer: 

- Guitarra 

- Contactes 

 

1.4 Teatre: Comerç internacional 

 

• Material i coses a fer: 

- Espai per fer-ho 

- Equip so i llums 

 

2. Vía infants: Durant totes les activitats que es realitzin es crearà un espai per als infants amb diferents 

activitats. D’aquesta manera es facilitzarà que els pares puguin acudir, amb plena tranquilitat, als 

diferents actes. El servei pot tenir el cost d’1€ per tal de financiar les activitats. Exemples: 

2.1 Tallers: manualitats, contes, pel·lícules, etc. 

2.2 Jocs: de taula, dinàmiques, etc. 

2.3 Realització d’una petita assemblea al final de les activitats per tal d’escollir entre tots 

l’activitat a realitzar la següent setmana. D’aquesta manera també s’inculca la dinámica 

assemblearia (respectar torns de paraula, arribar al consens, etc.) 

* Material i coses a fer: 

- Material fungible 



- Jocs de taula 

- Ordinador  

- Material per activitats concretes 

 

3. Vía “Desperta i actúa”: Es realitzaran activitats, de manera espontànea, per tal de provocar un major 

impacte a la població. Això consistirà en petites actuacions al mig del poble, per ocasionar debat, 

inquietuds, curiositat, etc. D’aquesta manera pretenm que la gent desperti davant les problemàtiques i 

actuii al respecte. Al finalitzar cada actuació s’entregarà una octaveta als presents amb el lema 

“Desperta i actúa”.  

* Materials i coses a fer: 

3.1 Performance metges: Situació actual del CUAP. 

- 1 metges 

- 3 malalts 

- vestuari 

 

3.2 Performance banquers: Crisis dels bancs. 

- 5 banquers (identificació bancs rescatats per l’Estat) 

- Guardioles 

 

3.3 Crear debat espontani: temes retallades, etc. 

- 4 voluntaris 

 

3.4 Repartir frases per reflexionar (es pot incloure dins d’alguna actuació o per mitjà d’una nova 

performance, disfressats, etc.)  

- X voluntaris 

- Fulls 

 



3.5 Portar a la Pl. de la Vila i realitzar una actuació on es “cultivin els nostres drets”. 

- Màxim voluntaris 

- Plantes 

- Fulls 

- Temes: “Habitatge digne”, “Accès al treball”, “Accès a l’escola”, “Sanitat pública i de qüalitat”, “Drets 

universals” 

 

3.6 Sant Vicenç en Directe: Realitzar un programa sobre les problemàtiques del poble on hi participi la 

gent del poble a través de preguntes, entrevistes, etc.  

- Càmera de video i micro 

- Programa de muntatge 

- Voluntaris: 1 presentador, 2 corresponsals, 1 càmera 

- Buscar temes a tractar: “Ens hem quedat sense CUAP”, etc. 

- Entregar una octaveta amb la projecció del programa a la gent que hi surti (i d’altres)  

- Projector i so 

- Cartells per avisar d’aquesta projecció 

 

• Es necessiten 6 voluntaris en total per a relitzar aquesta vía “Desperta i actúa” 

• Octavetes per a repartir després de cada acte amb el lema “Desperta i actúa” 

 

 

 

La campanya es pretèn començar al Gener de 2012 per tal de tenir més temps a preparar-la i tenint en 

compte la importancia de la manifestació del 18D. 

Es proposa crear una comissió de voluntaris per tal d’enllestir el projecte d’aquesta proposta.  

 



 

 

 

 

 

 


