
Acta del dia 12 de Decembre de 2011 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

 

1. Lectura de l’acta de la semana passada 

 

2. Manifestació 18D 

 

2.1 Tasques setmana passada: 

 

- Realització de cartell en DinA3 (200) FET 

- Els imprimeix Use ( se’ls hi ha de donar els diners ) FET  

- Dimecres : Rafa i Bego enganxen 50 cartells de DinA3 als punts d’informació 

                     Patri, Laia i Jose enganxen 50 DinA3 i 50 DinA4. ELS QUE QUEDEN 

PER PENJAR ES FARÀ AQUESTA SETMANA 

- Dimecres mercadillo a les 9.30h amb Rafa, Hinojosa, Juan i Adri. (signatures i 

octavetes) FET 

- 300 octavetes (Use) FET, S’HAN FET UNES 800 

- Avisar a la ràdio (i a la tv?) (Patri) FET, AVISAR A LA TV A TRAVÉS DE LA RÀDIO.  

- Recorregut a Sant Vicenç: a les 11h a la Rambla de Can Ros. Hem de sortir 

d’allà cap a les 11.10h. Cap a les 11.30h hem d’arribar a l’Ambulatori Nou 

passant per Jacint Verdaguer i baixant per Doctor Robert. Allà ens trobarem 

amb l’assemblea de Sant Boi, i des d’allà a Quatre Camins.  

- S’ha avisat a la Policia? SI 

 

 

2.2 Tasques propera semana: 

 

- Megafonia: Preguntar Agustín 

15D: Manolo i Use a les 17h 

16D: Hinojosa i Nerea 16h 

17D: Rafa i Bego 11h 

S’inclourà un fragment de la cançó de “Me indignaré”. 

S’ha de fer una cunya (Patri) fent la convocatoria i una altra per la ràdio. 

Enviar-ho a Adri. 

 

- Mercadillo: octavetes. De 10h a 12h. Hinojosa, Use, Juan. 

 

 

2.3 Manifestació 18D, Columna Sur: 

 

- Acordar una intervenció de 2 o 3 frases i comunicar-ho a la columna. (Que cada 

poble mencioni les retallades a sanitat que ha patit al seu poble. Use realitza 



una proposta de manifiest) Al momento es decidirá qui parlarà, es llegirà un 

manifest conjunt per columna.  

“El pueblo de SVH  ha sufrido el golpe de los recortes en primera persona. 

No tenemos servicio de urgencias diurno desde el 1 de junio, tenemos dos 

enfermeras y dos médicos menos. Las urgencias son atendidas por 

médicos de familia, lo que alarga el tiempo normal de las visitas ordinarias, 

y eso con suerte, ya que lo más probable es que te envíen directamente a 

Sant Boi o que te hagan pedir hora. Además han eliminado especialidades 

como la dermatología o la endocrinología. El pueblo de SVH dice NO al 

recorte en el servicio de urgencias, más de 2.400 firmas lo avalan. En 

educación, al igual que en el resto de Cataluña, este curso se ha 

contratado una media de 2 profes menos por escuela. Casi mil profes 

menos en global. El caso más grave lo sufre la escuela del Rocío, ya que 

han perdido 2 profesores y medio, al tiempo que en educación infantil se 

ha ampliado el horario de los niños en una hora diaria. Esto agrava el 

problema de un centro situado en una zona social desfavorecida y que 

cuenta cada vez con menos recursos económicos y humanos para hacer 

frente a la exclusión y la marginación social.”  

 

- Santa Coloma i Sant Boi s’afegeixen a la nostra marxa. ¿Com quedem amb ells? 

Cap a les 11.30h al CAP del Serral.  

- Persones de seguretat, portaran un mocador o braçalet (Adri) 

1. Use  

2. Hinojosa  

3. Patri 

       -     Quant surti la manifestació s’ha d’avisar del recorregut que es farà. S’avisarà de 

que es possible que estiguin els Mossos i que cal mantenir una actitut pacífica.   

       -      Octavetes de la cançó “Me indignaré” (Bego) per a repartir a la manifestació.  

       -      Si es fa una assemblea a Quatre Camins es pot plantejar fer més actes conjunts 

amb Baix Llobregat, i que es comenci a plantejar des de les assemblees de pobles. Ja 

que no és un final, si no un principi de la unió de pobles. Intervendrà l’Adri.  

 

       

 

3. Campanya de conscienciació  

Es faran dos  actes de la via general (pel·lícula i xerrada) i una actuació espontània 

durant el mes de Gener. El cost total de despeses es de 0€ (com a màxim haurem de 

pagar el lloguer de la pel·lícula). L’únic que modificaria es l’horari de l’Assemblea del 

dia 16 de Gener, que hauria de començar a les 20.30h. 

 

16 de Gener 

 

18:00 V de Vendetta 

 



- Material necessàri: Instància (17.30) , projector (Laia), equip de so (Use), pel·lícula 

(Jose) 

- Es farà una petita reflexió quan s’acabi la pel·lícula a càrrec de l’assemblea i es 

convidarà a quedar-se a l’assemblea als asistents. 

- Aquest dia l’assemblea començarà a les 20.30h, si tothom hi està d’acord. Però es 

proposa fer l’Assemblea d’aquest dia adaptat a la pel·lícula. I si hi ha algun tema 

important a decidir  es tracta després del debat.  

 

21 de Gener 

Performance metges 

- Actuació espontànea 

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

30 de Gener 

Xerrada Arcadi Oliveres / Aleix Saló + Spañistán /Exposició fotos Chavarria, Jonny + 

xerrada assemblea sobre 15M 

- Material necessàri: Projector 

Tasques a realitzar: 

3.1.1 Mirar el programa de la Festa Major ’12 d’hivern per saber quan i on 

podrem fer la performance dels metges. 

3.1.2 Fer el cartell dels dos actes (quan tinguem confirmada la xerrada) : (50 

còpies dinA4) i octavetes del mateix cartell (25 còpies = 100 octavetes) (Laia 

i Patri) 

3.1.3 Fer octavetes “Desperta i actúa + Assemblea SVH” (25 còpies = 100 

octavetes) 

3.1.4 Fer la instància pel 16 de gener a les 17:30 i el 30 de gener a les 18:00. 

3.1.5 Consultar si l’Isaac te el contacte amb Arcadi Oliveres 

3.1.6 Contacte amb Aleix Saló (Laia) 

 

Si s’aprova per assemblea aquest projecte del mes de Gener es comença a tirar 

endavant.  

- Torn obert de paraula: 

Dificultat de convocar a la gent en tant poc de temps.  

Es considera que no està gaire relacionat amb el que estem tractant a l’Assemblea.  

La pel·lícula s’hauria de comentar i crear un debat.  

No fer els actes els mateixos dies de l’Assemblea, ja que necessitem temps per a 

reflexionar.  



No es pot condicionar l’horari de l’Assemblea per aquests actes.  

Calen buscar alternatives (com aquesta campanya) per tal de que la gent participi 

a l’Assemblea.  

Fer la performance abans o durant la mani del 18D. 

                     Fer el cinefòrum un dia de la festa major.  

 

• Xerrada Sanitat (Rafa) 

 

- Es podria fer al cap de setmana de la Festa Major’12. Dia 22, diumenge a les 18h.  

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

 

Som Roger Bernat i Marta Carrera. Nosaltres 2 som metges jubilats i hem treballat 

com patòlegs. Segons el dia i la hora podríem convidar a algun company metge 

d'assistència primària. Som un grup de professionals d'una associació que es diu 

Associació Catalana per la Defensa de la Sanitat Pública (ACDSP), que es va crear 

els anys 80 i que forma part de una associació a nivell estatal que s'anomena 

Federació d'Associacions per la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP). Aquí a 

Catalunya la nostra associació participem amb el moviment 15M juntament amb 

moltes altres persones que podeu trobar al bloc següent 

http://defensasanitatpublica.wordpress.com 

 

- Fer una instància demanant un local. Patri.  

- Hem d’intentar que no coincideixi amb els actes grans de la festa major.  

- En quant sapiguem el lloc s’han de fer les octavetes. 

 

 

4. Respecte a la passada reunió amb l’Ajuntament. Coses a decidir: 

 

4.1 Punt d’Informació: S’APLAÇA A LA PROPERA ASSEMBLEA 

 

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

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

- Fer-ho a la parada de bus de l’Ajuntament.  

- Fer-ho alçat.  

- Penjar-ho a l’arbre de la Pl. De la Vila 

- Proposta: Crear un punto de información con maderas (Rafa) 

- 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? 

 

4.2 Pancarta a l’Ajuntament: S’APLAÇA A DESPRÉS DEL 18D 

 

- “Per una sanitat pública , gratuïta i de qualitat” 

- La setmana passada es va obrir debat en ¿Poden manipular la pancarta com van 

fer amb la fotografia de la investidura de Govern? 

Torn obert: 

No aconseguim res penjant aquesta pancarta.  

S’ha de penjar però amb el que nosaltres vulguem. 

 

5. Imputats 14 desembre 

- On i a quina hora es fa el judici? Sant Feliu a les 12h. 

- S’hi va com Assemblea SVH? Si, quedem a les 11h a la Narcís Lunes.  

 

6. Coordinadora Baix Llobregat 

- Demà a les 19h a Sant Andreu de la Barca. Hi van l’Use i el Rafa. A les 18.30h a 

l’estació de la Vinyala.  

 

7. Torn obert de paraula 

- S’ha de parlar ja de l’stan de la FM’12 

IMPORTANT: Fer la instància aquesta setmana via web. (Patri) DEMÀ. 

 



- Reunió amb el responsable de benestar social per a obtenir dades sobre l’estat de 

SVH (parlar-ho el proper dilluns) 

- Penjar un cartell a la porta convocant l’Assemblea els dilluns a les 20h a la 

Biblioteca.  

 

 

 

 


