
Acta del dia 23 de gener de 2012 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

1. Valoració campanya conscienciació Gener 

 

1.1 V de Vendetta 

Poca participació, majoritàriament de l’Assemblea. Unes 15 persones. Amb tota la 

difussió que es va fer va venir molt poca gent. S’han de quedar les portes obertes i 

un cartell fora per a que la gent que passi pel carrer ho vegi. 

1.2 Xerrada Sanitat 

Més participació, unes 40 persones. Els ponents van estar a l’altura.  

1.3 Performance 

Està gravada. La gent estava atenta i van repartir moltes octavetes.  

 

2. Valoració estand FM’12  

 

2.1 Participació membres assemblea 

Correcte. Va faltar el manifest. 

2.2 Visites públic 

La gent mirava però poca gent entrava, problema d’espai. L’objectiu era fer-nos 

visibles i ho hem aconseguit 

2.3 CIU ha fet fotografies de pancartes de l’estand i ha preguntat “son les formes”? 

Manolo contestarà en nom de l’Assemblea.  

 

3. Campanya conscienciació Febrer 

 

3.1 Quan ens reunim? Es parla després 

3.2 Quins actes es faran? 

Interferències 

Teatre 

 

4. Skallots 8 març 

Acordarem una reunió amb ells per parlar de què fer.   



5. Coordinadora Baix Llobregat 

5.1 Informació sobre la passada reunió a Sant Joan d’Espí, el 17 de Gener. 

Es considera que es poc productiva perquè no es concreta res. Es van parlar de 

noves formes de portar la web de la Coordinadora.  

5.2 Propera reunió  

31 de gener a Sant Vicenç. Intentarem anar els màxims que puguem. Es farà a la 

biblioteca Narcís Lunes a les 19h.  

 

6. Ple dijous 19 de Gener 

 

6.1 Informació sobre com va anar 

Es va discutir el tema del préstec que l’Ajuntament ha demanat a la Diputació pel 

camp de futbol de la Barruana. Considerem que hi ha altres prioritats. S’hauria de 

fer una consulta popular per saber quines son les prioritats de la gent, en un debat 

públic per a que el poble s’expressés.  

 

6.2 Es van entregar les signatures? No 

- S’havia de portar el manifest i entregar-ho amb les signatures. 

- Es discuteix sobre la funcionalitat del manifest al Ple.  

 

7. Reunió amb entitats 

- Es fa per a que cada entitat es posicioni davant les retallades i així, unificar 

forces i manifestar-ho el dia del Ple. Es tracta de que signin i comparteixin el 

manifest.  

- Es pot crear controvèrsia en aquest fragment : 

“A nivel municipal: 

Si verdaderamente el Gobierno municipal quiere dar participación que lo haga de verdad y sin evasivas: 

Participación ciudadana 

A)    Los presupuestos municipales han de ser elaborados en un proceso asambleario en el que participe 

todo el pueblo. Este  proceso asambleario se ha de articular por barrios y la decisión final debería ser 

aprobada en referéndum. 

B)   Toda decisión de trascendencia ha de ser tomada a través de referéndum vinculante. 

C) Consideramos que frente a los recortes y privatizaciones generalizadas la 

respuesta de nuestro Ayuntamiento deber ser la remunicipalización de todos los servicios que ofrece. 

Esto en aras de reducir los costes, aumentar el número de personas empleadas y mejorar sus 

condiciones laborales. 



 

Si de verdad hay voluntad política de que se tomen decisiones acorde con los problemas existentes, sin 

evasivas como están  acostumbrados.” 

- És diferent el tema de les signatures que els objectius de l’Assemblea, no 

podem pretendre que les entitats que ens recolzin ho aprovin tot. S’hauria de 

fer, per tant, dos documents. (opinió) 

- Laura s’encarrega de reeditar el manifest i farà dos formats (un per les entitats 

i un altre per al Ple). Ho portarà la setmana que ve. 

- Data fixa: El dia 23F és el Ple. També es va dir que el dilluns 20F es faria la 

reunió amb les entitats.   

 

8. Reunió amb el responsable de benestar social  

 

7.1 Desenvolupar. Es deixa pel mes que ve, ja que el tema de la reunió amb les 

entitats ens porta molta feina ara per ara.  

 

9. Economia 

 

8.1 Fer comptes de les darreres despeses Fet 

 

10. Altres 

- Vallirana convoca el divendres 27 a les 18.30h a la Masia del Molí de Can Batlle 

a una xerrada sobre desnonaments.  

- La Biblioteca Les Voltes organitza un cinefòrum sobre les retallades a sanitat, 

ens convida a participar el debat. És el dimecres 25 a les 18h. Hem de 

comunicar abans a la Biblioteca si participem.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


