
Acta 06/10/2011 

Punt 1 Informació dels imputats  del Parlament. 

S’informa de que hi ha 22  imputats més un quants que encara estan en una llista però no s’ha 

parlat en ells. Alguns d’aquest van anar a presentar-se per voluntàriament, però tot i així no 

han pogut evitar ser estomacats per la policia. 

Els imputat d’aquest cas ha de declarar davant  l’audiència provincial, i poden tenir condemnes 

de entre 3 i 5 anys. 

A Barcelona volen aprofitar l’acte del 15 d’octubre per donar suport aquestes persones. 

També es parla de alteres actuacions que han tingut el mossos els últims dies a diferents punts 

del baix Llobregat. 

Punt 2 Valoració del 30 de setembre. 

·Valoració de la preparació: La preparació del  material de les piles, del megàfon va anar bé 

però el megàfon no funciona bé. Pel que fa a la preparació de les pancartes ser l’adient. 

· Valoració participació: Tot i que vam començar poques persones, conforme es 

desenvolupava l’acte la gent s’apropava i es sumava a la manifestació. 

·Que fem enfront el que va succeir?  

En Quant a difusió: 

 Una crònica informativa : Per tal de fer difusió a les altres assemblees. També es vol 

pegar i fer difusió. 

 Material visual: Hi ha pendent un vídeo que no es sap ven ve com va perquè falten 

alguns companys, i el mateix passa amb les fotografies. 

 Escrit al bolletí del poble: Queda pendent. Ja que hem de saber com va exactament, si 

ens deixaran posar més caràcters o bé si hem de treure. 

 Es debat si aquesta informació s’ha de posar al bolletí o si hauríem de fer propaganda pel 

nostre compte fent octavetes. Però es diu que es un recurs que podem aprofitar i que ens 

estalvia diners.  

De tota manera es  penjaran cartells per posar-los al punt d’informació per fer difusió a tot el 

poble. 

 Radio SVH ens podrà facilitar gravacions de l’acte. I amb la TV SVH s’ha de parlar de si 

ens ho poden facilitar. 

Al ple   

Es parla de fer la lectura d’un escrit es presenten quatre, i es fa la lectura de tots, es proposa 

fer modificacions en els diferents escrits, i també  es proposa llegir tots quatre. 



 Finalment es farà la lectura d’un escrit, en el qual ha de quedar reflectit el tema del 

imputat, entre altres, també es parla de preguntar on era l’autoritat local i de fer un instancia.  

-Queda pendent per la propera assemblea fer un sol escrit que es votarà. 

Punt 3 Canvi de data de les Assemblees  

Es proposa:  Dilluns a les 19. O a les 20h 

  Dimecres a les 20h 

  Dijous: 20h  

Finalment es decideix fer-les : DILLUNS A LES 20H.  

Punt 4 Salut   

S’ha de decidir el dia de concentració.  

Es parla del recorregut i es proposa fer-ho des del CAP nou fins la plaça la Vila o bé al rebés. 

Finalment es decideix fer-lo de CAP nou fins la plaça la Vila. Tot i que queda pendent posar-hi 

una data i detallar altres temes. Per aquesta qüestió es proposa fer una comissió que 

s’encarregui d’això  es vota i es decideix que si, aquesta comissió ha de portar una proposta 

concreta per dilluns.  

Punt 5 Coordinadora del Baix: 

Es parla del dia 8 octubre: Vallirana i el tall de carreta al qual assistiran quatre persones de 

l’assemblea.  

Finalització de l’assemblea queden pendents alguns punts que es parlaran a la propera 

assemblea de dilluns. 

 

 

 

 


