
Acta del dia 2 de gener de 2012 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

 

1. Lectura de l’acta de la semana passada 

 

2. Punt d’informació:  

 

- Contingut: el que ja s’ha parlat per part de la comissió corresponent. 

 

Títol : Punt Indignat (la I d’informació) 

Apartats : 

1. Frase de la semana 

2. Qui som? Què volem? 

3. Bústia de suggeriments 

4. Uneix-te 

5. Informació local i general 

6. Calendari 

7. Si… (…estàs a l’atur, …et volen desnonar, … no tens urgències, …et retallen els 

serveis bàsics, …estàs indignat) 

8. Acta 

9. Relat/moraleja/… 

Diferenciar apartats amb celo de colors 

Variar castellà i català 

 

- Quan es realitza? Es decideix començar el punt d’informació el dia de l’estand 

de la festa major, en aquest mateix. Així la informació de l’estand serà 

reutilitzada per la creació del punt d’informació.  

 

- S’utilitza algun punt d’Informació ja existent que sigui visible. Quin? Es podrien 

fer dos. A l’Ajuntament i a la Narcís Lunes  

El 23 de gener (assemblea posterior a l’estand) es decidirà on s’ubicarà el punt 

d’informació de l’assemblea a l’Ajuntament o al Narcís Lunes.  

També es parlarà si utilitzar la informació per a fer un butlletí indignat.  

 

 

 

3. Campanya de conscienciació  

 

3.1 Recordatori actes: 

 

16 de Gener  



L’ajuntament ens ha enviat la confirmació de la demanda de la sala per aquest dia. A 

partir de les 17:30 podem accedir a la sala. I a les 18:00 començarà la pel·lícula. A les 

20:30 hores començarà l’assemblea, que estarà vinculada amb la pel·lícula, per tal de 

fer una mica de cine-fòrum i reflexió. 

 

- Material necessari: 

 projector (Laia), equip de so (Use), pel·lícula (Jose) 

  

21 Gener Performance metges.  

 

- Decidir hora i lloc: cal mirar el programa de la festa major. 

- Material necessari: Disfressa (Adri i Manolo), Octavetes (impressió Patri), 4 actors. 

- Publicitat: s’entreguen octavetes Desperta i actua + les octavetes també de la 

Xerrada de Salut. 

 

22 de Gener  Xerrada Sanitat  

 

- Hora i lloc: Es durà a terme a la biblioteca , ajuntament ens ha confirmat la sala, 

el 22 de Gener, diumenge a les 18h.  

- Temàtica: " Quina Sanitat Pública tenim i en quina direcció està canviant". 

 

- Publicitat: Fer octavetes de la xerrada individual per tal de repartir al mercat del 

19 de Gener. (Laia)  

 

 

3.2 Coses a fer 

- Hacer publicidad de acto por acto?  

Hacer un cartel base, de los dos actos de cada mes. (Laia) 

Carteles cuando los colgamos? La semana del 9 de Enero colgar por todo el 

pueblo. La semana del 16 de Enero para acabar de colgar en caso de que nos los 

quiten.   

Octavillas: El mismo cartel en octavilla, i octavilla individual de la charla.  

- Megafonia? 

La setmana vinent es tancaran tots els temes ja que el que el 16 de Gener no hi 

haurà assemblea normal. (Penjar cartells, repartir octavetes, megafonia, etc.)   

 

 

4. Signatures, ES VA DIR QUE: 

 

- Convocar a totes les entitats socials i partits a una assemblea sobre les retallades 

socials per a que es posicionin. Mostrant les signatures.  Al que recolzin les 

signatures es proposa un acte conjunt per al proper Ple per a fer pressió, amb un 

manifest.   Es decideix fer la reunió el 23 de Febrer a les 20:00h (S’haurà de 

demanar la sala) 



- Recollir més signatures a l’stand de la FM’12. Acceptada 

- Manifestació durant un ple per a fer pressió per a que es posicionin.  

- Presentar les signatures al Ple. Assistir al ple i donar les firmes. Quin ple? 

- Deixar palès que el número de signatures es major al que alguns partits han tret a 

les darreres eleccions.  

- Crear Comissió per realitzar el manifest de retallades locals. 

 

 

5. STAND FM’12 

 

5.1 Què posem? PROPOSTES A DECIDIR : 

 

- Punt Indignat (Punt d’Informació). Aprofitar-ho 

 

- Manifest es farà i s’utilitzarà per a convocar a les entitats del poble.  

- Recollir signatures APROVAT 

- Pancartes 

- Fotografies 15M 

- Sorteig pernil 

- Globus APROVAT 

- Quadres APROVAT 

- Moneders indignats APROVAT 

 

Durant aquesta setmana la comissió del punt d’informació es reunirà per 

treballar la informació i a la següent assemblea es decidirà exactament el que es 

ficarà a l’estand. 

6. Coordinadora Baix Llobregat 

- Propera reunió? Sant Joan d’Espí Plaça de l’ermita el 17 de Gener. A les 19:00h 

- Què es va dir a l’anterior? Va ser una coordinadora extraordinària, amb molta 

opinió personal. Es va valorar del 18 Desembre, i la conclusió va ser que en 

general va haver una forta participació (ja que hi havia futbol i molts pobles 

venien caminant hores) però en general no va agradar l’assemblea establerta. Ja 

que no va ser gaire assembleària la decisió de no tallar l’autopista. Es va dir que 

en la pròxima trobada o acció conjunta, quedés totalment tancada, és a dir, 

sàpiguen exactament el que es durà  a terme . 

Es va comentar de fer a l’assemblea una valoració del funcionament de la 

coordinadora, i proposar propostes per tal d’assolir un millor rendiment. Fer 

també una valoració a nivell local del nostre funcionament com a assemblea. I, 

per últim, fer i realitzar per escrit, propostes de possibles nous actes del baix 

Llobregat. 

 

Es parlarà a la pròxima assemblea 



 

 

7. Reunió amb el responsable de benestar social  

 

- Per a obtenir dades sobre l’estat de SVH  

- Tocar el tema dels desnonaments a Sant Vicenç 

- S’ha de decidir si es fa o no i com. 

  

8. Penjar un cartell a la porta convocant l’Assemblea els dilluns a les 20h a la Biblioteca.  

- S’ha fet? No s’ha fet, s’ha de fer el més aviat possible.  

 

 

 

 


