
Acta del dia 19 de Decembre de 2011 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

 

1. Lectura de l’acta de la semana passada 

 

2. Manifestació 18D 

 

2.1 Valoració 

 

- Cartells: be, tot i que el 18D es veia massa petit.  

- Mercadillo: Be, es van recollir poques signatures però es va fer bona difusió de 

la manifestació. Es va posar la megafonia i la Guardia Urbana ens va demanar 

que la baixéssim. 

- Radio SVH: Es va fer una petita entrevista per a l’informatiu de la ràdio. Però 

no va assistir la ràdio a la mani. 

- Recorregut: Be 

- Policia: La majoria de pobles va avisar, sense DNI.  

- Megafonia: Be, es van sortir més cops dels planejats. Hem d’agrair a qui ens ho 

deixa. La cançó va tenir força acceptació.  

- Manifest: Be, però va faltar incloure els imputats del 30 de Setembre. Bona 

elecció al fer-ho bilingüe.  

- Participació: Per part nostra vam aconseguir mobilitzar gent, però no la 

suficient. Potser hauríem de tornar a AAVV i entitats per a la propera 

mobilització i embustiar. Cal valorar que SVH va convocar més gent que altres 

pobles. És un procés lent. S’estimen unes 100 persones.  

- Es va acomplir l’objectiu: tallar Quatre Camins durant 1:30h. 

- Reflexió: Per a realitzar un acte, el primer, és creure’ns-ho nosaltres.  

 

 

2.2 Properes accions/propostes conjuntes 

 

- Fer un acte de recolzament a l’Hospital de Bellvitge. 

- Tallar vies AVE (símbol per repercutir a tot Espanya). 

- Contabilitzar morts per negligències mediques (retallades), fer recompte a 

nivell comarcal.  

- A l’hora de fer talls de trànsit cal fer-ho d’alguna manera en que els perjudicats 

no siguin els usuaris.  

- Contactar amb metges que vulguin participar.  

 

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

 

3.1 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. 6  

 

- 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 parla a la comissió corresponent. 

 

3.2 Pancarta a l’Ajuntament:  

 

- No es fa  

       

 

4. Campanya de conscienciació  

 

4.1 Recordatori actes: 

 

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.  

• S’Hauria d’anar preparant el material 



 

21 de Gener 

Performance metges 

- Actuació espontànea 

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

 

22 de Gener 

 

Xerrada Sanitat  

 

- Instància feta: 22, diumenge a les 18h.  

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

 

4.1 Coses a fer 

 

- 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. 

 

30 de Gener 

• No ha contestat encara 

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

xerrada assemblea sobre 15M 

- Material necessàri: Projector 

Tasques a realitzar: 

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

podrem fer la performance dels metges. 

4.1.2 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) 

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

octavetes) 

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

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

4.1.6 Contacte amb Aleix Saló (Laia) 

 

5. Signatures 

 

- Hem recollit unes 2.500 signatures.  

 



Què fem amb elles? 

 

- PROPOSTA TANCADA: 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.  

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

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

- Presentar les signatures al Ple. 

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

les darreres eleccions.  

 

6. Imputats 14 desembre 

6.1 Valoració: 

 

- Bona valoració de recolzament per part de l’Assemblea de SVH 

- Ens hem ofert 4 com a voluntaris per a anar a declarar quan es faci el judici 

- Podríem accedir al vídeo del Parlament en que es descobreixen a policies de 

secreta que inciten a la violència.  

 

7. STAND FM’12 

- Instància feta 

 

7.1 Què posem? PROPOSTES A DECIDIR A LA PROPERA ASSEMBLEA 

 

- Propers actes 

- Manifest 

- Recollir signatures 

- Pancartes 

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

- Chapes (Centro Amigos) (Enviar correus a la Natalia: Laia) 

- Fotografies 15M 

- Sorteig pernil 

- Globus 

- Quadres  

 

 

8. Coordinadora Baix Llobregat 

- Propera reunió? 

27 de Desembre, a Esplugues a las 19h al Parc del Pou d’en Fèlix. 



- Es va proposar fer un acte a tots els pobles el dia de reis: llegir un manifest. NO 

 

9. Reunió amb el responsable de benestar social  

 

- Per a obtenir dades sobre l’estat de SVH  

- Tocar el tema dels desnonaments a Sant Vicenç 

 

ES TRASLLADA PER MÉS ENDEVANT 

  

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

- Qui ho fa? Laia 

 

11. Pancartes 

 

- S’haurien de treure les que convoquen actes que ja han passat.  

 

Hinojosa y Rafa 

 

- S’ha de tornar a penjar una a la pl. de l’Ajuntament. 

 

12. Propera Assemblea? 

 

- 2 de Gener 

 

13. Torn obert de paraula 

 

- Associació de veïns El Trèvol vol penjar una pancarta en contra de les retallades 

 

 

 


