
Acta del dia 30 de gener de 2012 

Assemblea Sant Vicenç dels Horts 

 

1. Manifest / Carta entitats 

 

- S’ha redactat la carta d’entitats, per anar-ho entregant ja. No s’ha canviat gaire 

cosa: s’ha tret els objectius de l’Assemblea del final, ja que això només es posarà al 

Manifest. A més, s’ha redactat de nou el final i s’ha inclòs la data de la reunió.  

- La intenció és obtindre el recolçament de les entitats enfront de les retallades, per 

tal d’exigir al Govern que es posicioni davant de la Generalitat.  

- El manifest es tornarà a revisar per la setmana que ve.  

 

 

- Es faràn fotocòpies i el proper dilluns  es decidirà qui va a cada entitat.  

 

 

2. 8 març 

- El dia dimarts 7 de febrer a les 21h a l’Associació de Dones 

- Podem portar una proposta treballada 

• Propostes: 

 

1. Com afecta el tema de les retallades a la dona (assistència sanitària, 

augment de violència de gènere, etc.) 

- Ens posarem en contacte amb uns ponents  que fan xerrades sobre el tema 

- Oferim la nostra col·laboració a Skallots 

 

3. Resposta a CIU 

 

“Voldríem agrair-vos, ja que pertanyeu al Govern, el fet de que se’ns cedís un estand a la Fira de 

Mostres d’Entitats d’aquesta passada Festa Major d’Hivern 2012, perquè ens ha servit per realitzar 

un contacte directe amb molts Vicentins i Vicentines. 

Seguidament, ens voldríem disculpar per les molèsties causades. Tot i així, no sabem si aquestes són 



per haver ferit la vostra sensibilitat política, o bé si la queixa ve donada per trencar amb l’estètica de 

la resta d’estands de la fira.  

No vem considerar que hi haguès una estètica marcada, no se’ns va avisar. Per això vem penjar les 

pancartes per fora de l’estand.  

Ara bé, per altre banda, tampoc érem conscients de que no permetrieu la total llibertat d’expressió 

en aquesta Mostra. Així que, també ens excusem per haver posat la informació reivindicativa que 

creiem adient, després d’haver patit totes les retallades i repressions que el vostre partit està 

aplicant. 

 

Tot i així, us fem saber que seguirem defensant els nostres drets. La lluita no es cosa d’un dia, anem 

poc a poc perquè anem molt lluny. 

 

Malgrat això, si creieu que aquestes no son les formes, prendre’m nota del que el vostre Govern de 

CIU creu lícit a l’hora d’alliçonar i retallar a la ciutadania: 

 

- Càrregues policials totalment injustificades  

- Reducció de l'activitat assistencial: Això suposarà un augment de la llista d’espera. 

- Serveis concentrats en menys centres: Això obligarà el ciutadà a fer més desplaçaments 

- Menys inversions en nous equipaments 

- Menys ajuts destinats a les famílies amb fills 

- Reduir les despeses corrents als centres 

- Menys mestres 

 

I tantes altres FORMES de retallar els drets i serveis dels ciutadans. Voleu fer-ho ara també amb la 

llibertat d’expressió? 

 

Nosaltres NO volem un partit corrupte a les institucions catalanes.  

No volem més Millets, Alavedras, Prenafetas,... 

Volem saber la veritat del cas Palau, del cas Pallerols, del finançament il•legal, del 4%... 

Volem que Duran i Lleida respecti els drets dels homosexuals. 

 

Al final, només queda plantejar-se… Qui ha perdut les formes?.” 

 

- S’enviarà per correu i Fb a CIU 

- Es llegirà al Plenari.  

4. Coordinadora Baix Llobregat 

- Recordar que és 31 de gener a Sant Vicenç. Intentarem anar els màxims que 

puguem. Es farà a la biblioteca Narcís Lunes a les 19h.  

- Hi assistiran 2 membres de l’Assemblea.  

- Es va plantejar com ens aniria canviar el dia i l’hora.  



- Es va plantejar fer-ho sempre al mateix lloc o anar canviant.  

 

5. Sindicat metges CAP 

 

- Representació sindical del CAP 

- Dijous a les 17h al bar Mi Casa 

- Ens parlarà de la situació en la que estan, i si ens recolzen.  

 

 

6. 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.  

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

reunió amb les entitats, a les 20h.  

7. Altres 

- Algú va anar? Vallirana convoca el divendres 27 a les 18.30h a la Masia del Molí 

de Can Batlle a una xerrada sobre desnonaments. NO 

- Algú va anar? 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. ERA DESTINAT A 

AVIS 

- Recordar campanya conscienciació Febrer. Quedem dijous a les 20.30h al Paco.  

 

• Es canvia el dia de l’Assemblea pels dimecres a les 20h: 

 

1. Comunicar-ho a l’Ajuntament pel tema de la biblioteca. A partir del dia 6 

(Hinojosa) 

2. Fer difusió: Es parlarà proper dilluns.  

 

• Butlletí informatiu, tenim temps fins al dia 7 de febrer: 

 

- Preguntar quantes paraules ens deixen i la direcció de correu.  

 



• S’han posat 7 pancartes en total i potser una més.  

• San José: reunió dimecres 19h sobre què ha canviat des del canvi de Govern. 


