
Acta  del dia 15 de Febrer Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

1. Campanya conscienciació febrer 

- Cartell ACCEPTAT 

- Imprimir cartells i octavetes Isaac. CONTACTAR AMB ELL USE. 

- Penjar cartells i repartir octavetes (sortida escoles, esplai, CAU, Bitxo, Escola Esportiva) 

Torns: ES FARÀ LA SETMANA VINENT 

- Cartells : 

- Octavetes coles tardes: 

- Octavetes cole matins: Laurita 

- Esplai, Cau: Patri 

- El Bitxo: 

- Escola Esportiva:  

2. Dia de la dona, 8 M 

Que es va dir?  

Consell de la dona associació de dones per separat i fan diferents actes.  

Es va dir de fer un mural(es poden fer propostes). Es fa concert i si volem podem col·laborar 
amb la barra. El tema de Xerrada encara estar per decidir. 

Reunió amb skallots i associació de dones demà  a les 21:00h. Patri 

3. Manifest entitats 

S’han repartit? 

• Laia : Entitats Salesians Vells i Unió de botiguers. Bonsais, casa andalucia. 

• Patri: CAU, ESPLAI, ASSOCIACIÓ DONES, SKALLOTS 

• Isaac: Fundació Taller Solidaritat 

• Entitats esportives FALTA 

• Juan i Hinojosa: Club petanca 

• Bego/laurita/Adri: Ampa 

• Juanjo: Assos. amics salesians vells i club excursionista. 

Plantejament de la reunió: 

- Es planteja fer una concentració el dia del Plenari davant de l’Ajuntament. 
- També es pot crear una comissió de les entitats que vulguin participar al manifest. 
-  A la reunió es portarà el manifest que ja vam redactar (Laurita) amb el plantejament 

inicial de l’assemblea i els objectius. 



- Moderador, pressa d’acta. Deixar clar l’objectiu principal de la reunió: Objectiu entitats 
i associacions sumin forces. 

- Ordre del dia de la reunió amb les entitats. 
i. Valoració d’assistència 
ii. Llegir Manifest. Firmes 2700 per retallades de sanitat. 
iii. Torn obert de paraula 
iv. Propostes a afegir. 
v. Parlar de la concentració al Ple 
vi. Inquietuds.  

 

4. Ple de demà. Resposta a CIU 

- A quina hora anem? A les 18:30 a l’ajuntament. 

- Llegeix Adri 

5.  Butlletí enviat. 

Vam haver de canviar la paraula corrupte. 

6.  Coordinadora Baix Llobregat. 

Queda aprovada una de les dues accions proposades. 

Propera coordinadora 6 de Març a SVH 

7. Punt d’informació. 

- Quan el pengem?  El mateix dia que pengem els cartells de conscienciació. 

- a on? Narcís Lunes i Ajuntament? Si a aquests dos punts. 

8. Mani 19 F 

12:00 h En contra de la reforma Laboral. Passeig de Gràcia amb Diagonal 

Es queda a las 11h a l’estació de sant vincenç del shorts. 


