
ACTA   del DIA 29 de SETEMBRE de 2011 

   

1. Actuació Felip Puig 
- S'informa del canvi de dia i hora, l'acte al final tindrà lloc divendres 30 de setembre a les 

18.30 a l'ateneu.  
- La concentració es farà a les 17.30 a l'ajuntament per a les 18.30 poder-nos dirigir a rebre al 

Puig. Si podem accedir a l'ateneu serà perfecte, un cop allà, i tenint en compte el número de 
persones que siguem, es decidirà l’acció a fer. Entre les opcions estan : assentada, 
manifestació i tallar la carretera. 

- Portar: xiulets i productes de neteja. 
- Recordem que qui pugui faci pancartes individuals. 
- Pancartes: Es queda divendres 30 de setembre a les 17h a l'ajuntament per fer les pancartes. 

Surt un lema per una pancarta: Puig dimissió, No a la repressió! 
- S’ha de mirar si es té el material i sinó comprar-ne. Fa falta megàfon també. 
- Valoració de la penjada de cartells: Va anar molt bé, es van penjar 100 cartells. Ens vam 

dividir en 3 grups que van cobrir 3 zones. Però en menys de 24h ens havien tret més de la 
meitat de cartells. 

- Manifest: Es farà un resum d'una nota de premsa que va sortir el 11 de juliol i parla de la 
mala administració del 27 de maig i 15 de juny i de la vulneració de drets que es van veure 
afectats com els drets de reunió i manifestació, els drets d'accés i exercici de representació 
democràtica i els drets de tercers. 

 
2. Actuació retallades de Salut 

- Manifest: APROVAT ( annex1) es proposa enviar-lo perquè surti al butlletí del poble, també 
es parla llegir-lo a la ràdio i a la televisió local. Però un cop quan tinguem la campanya 

- Proposta de recollida de signatures APROVAT (annex 2) 
- Necessitem fer difusió: Manifest +Signatures+ Accions,  pancartes que siguin visibles a tot 

el poble, cartells informant dels actes. 
- Concentració setmanal, es decideix la setmana que ve perquè surt la proposta de canviar el 

dia de l'assemblea i això condicionaria la decisió. 
- Comissió per parlar amb AAVV, per informar-les de les actuacions que es faran. No es crea 

la comissió es decideix que ens repartirem les tasques entre tots ja que la setmana passada 
vam decidir que pel moment només ens centraríem en un tema a les assemblees. Se'ns 
facilitarà un document actualitzat amb totes les associacions del poble i podrem dividir-nos-
les. Es decidiran tasques la setmana vinent. 

- Fulls de reclamacions. En principi a més de ficar-nos el dia i el numero de registre, ens 
haurien de contestar els fulls de reclamacions en un màxim de 15 dies. A les persones que 
els hagin contestat que portin una còpia de la carta a la propera assemblea per tindre-les 
totes. 
 

3. Economia 
- Comencem a recaptar diners per la bústia comú, recol·lectem 14.36€. 
- Es parla de demanar ajuda a les AAVV de material, impressions, etc. quan anem a parlar 

amb ells per informar-los de les actuacions respecte les retallades de salut. ACCEPTAT 
- Es comenta que hi ha gent que també pot ajudar en fer les fotocopies  
- Ja tenim fet el pot per recaptar diners  pels esdeveniments que fem. 
- Proposta de fer un concert i portar la barra. ACCEPTAT però més endavant. 
- Proposta aprofitar algun esdeveniment per portar la barra ACCEPTAT però més endavant. 

 
4. Propostes 

- Fer un anunci per la tele local i que el vagin passant 



- Volem participar al correllegua que organitzen els skallots? ES DECIDEIX que no es 
participa al corre llengua, però ficarem un estand propi per donar informació de l’assemblea. 

- Canviar el dia de l’assemblea degut a la poca participació Horaris possibles per fer 
assemblea: 

 

DILLUNS DIMECRES DIJOUS 

19h 8 persones 20h 7 persones 20h 5 persones 

20h 1 persona 20:30 1 persona 20:30 1 persona 

  21:00 1 persona 

 
 
5. Torn obert de paraula 
 


