
Acta del dia 9 de gener de 2012 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

1. Lectura de l’acta de la setmana passada 

 

2. Punt d’informació:  

 

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

Feines a realitzar: 

LAIA:   - Calendari febrer: dates pobles, Bcn, SVH. 

- Informació local: l’ Assemblea SVH lluita per educació, sanitat, … 

(esquemàtic) 

 

LAURA : - Actes de l’Assemblea SVH 

- Fotos: concentracions dilluns 19h, mani 18d, mani 25n, Felip Puig. 

- Si…estàs a l’atur.. 

 

USE:   -Temes del mes: Cada mes es proposarà un tema a tractar. El Primer 

mes el dedicarem a les RETALLADES. 

 

PATRI:  - Frase de la setmana: Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para 

cambiar lo que somos 

 

MANOLO:  - Conte 

ADRI:   - Qui som? Que volem? (eix cronològic) 

 

Coses a fer:  

-Comprar Globus i pals (Adri) 

- Imprimir fulls de signatures (imprimir) 

- Pancartes porcs?¿ alguna més? 

 

   

2.1 Manifest:  

Cal quedar dia i hora: s’enviarà per e-mail i s’estudiarà. Quedarem per acabar 

d’enllestir-ho dijous 19 a les 20.30h a casa la Bego. 

- S’ha redactat un manifest:  

La intenció del manifest és enviar-ho a entitats i a partits polítics,  i a l’Estand.  

Falta agressivitat. 

Potser hauríem de retallar coses per tal d’incloure més temes de nivell global: 

denúncia als bancs, especuladors, pronunciació per part de l’Ajuntament sobre les 

retallades i urgències 24h.   

Més curt però més agressiu. 

A l’estand hauria d’aparèixer de manera més esquematitzada. 

Es fa a nivell local o global??? 



 

 

2.2 Estand: 

- Reunió dimecres 18 a les 19:30h a Can Comamala per parlar de l’estand: Hinojosa i 

Use. 

- Hem de quedar després de la reunió per repartir torns:  Dijous 19 a les 20.30h a casa 

la Bego 

 

- S’haurà de fer per duplicat 

- 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  

 

16 de Gener  

17:30 h: Preparació Cinema 

18:00h: Inici Pel·lícula 

20:30h: Conclusions pel·lícula: 

- Semblances i diferències en la vida real. 

  

21 Gener Performance metges.  

- Decidir hora i lloc: s’ha mirat el programa?  

 

22 de Gener  Xerrada Sanitat a les 18h?  

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

 

Publicitat: 

- Cartells DinA3 2 actes:  

i. quants? 50 

ii. Imprimeix Patri.  

iii. Quan es pengen? Laia i Patri (ajuntament a Can Ros) Adri (Ajutament a 

Vinyala) 

 

- Octavetes 2 actes (mercadillo 12 de Gener) 

i. Quantes?  100 copies (400 octavetes) 

ii. Imprimir:  Bego 

iii. Qui va? Use, Hinojosa 

 

- Octavetes xerrada (mercadillo 19 de Gener + Stand+ Performance) 

i. Quantes? 200 copies (800 octavetes) 

ii. Imprimir: Isaac (isaacmarcofer@gmail.com) 

iii. Qui va? Hinojosa i Use 



 

- Octavetes “Desperta i actua” 

i. Quantes? 100 copies (400 octavetes) 

ii. Imprimir: Isaac 

 

 

- No es fa megafonia però s’inclou a l’estand una cunya (Patri: enviar a Use) 

- A l’estand es posarà també una pantalla on es projectaran vídeos de l’Assemblea 

SVH. 

4. Coordinadora Baix Llobregat 

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

va? Manolo 

- Hi ha propostes de nous actes?  

Enganxar als bancs les activitats que fan amb els nostres diners. Es quedarà 

aquesta setmana per acabar de redactar-la i S’HA D’ENVIAR A LA COORDINADORA 

abans de dimarts 17.  

 

- Valoració Assemblea SVH 

Poca participació però estem molt implicats, organitzats i cohesionats. Fixos som 

unes 10 persones. Seguim fent actes al poble i a més, participem a altres actes de 

fora del poble.  

Tot i així ens costa arribar a la gent, conscienciar-la.  

 

- Valoració coordinadora 

Seguir treballant en la línea de proposar des d’assemblees, treballar-ho a la 

coordinadora i votar-ho a les assemblees.  

 

5. 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  

i. Qui demana la sala? 

- Assistir al ple i donar les firmes. 

i.  Pròxim ple? Qui va? 

- 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. 

 

6. 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. 

LI CONSULTAREM AL RAFA 

 

7. Pancartes 

- Juan te una gran (penjar-la entre els dos arbres de l’Ajuntament) 

- Dissabte (a les 12h)Bego va a casa de Hinojosa per a fer pancartes. (Tenim dues 

fetes, es poden reutilitzar) 

  

 

 

 

 


