
    ----    ACTA ACTA ACTA ACTA 23 ABRIL23 ABRIL23 ABRIL23 ABRIL    ----    
ASSEMBLEA INDIGNATS SVH 

 
1. Reunió comitè vaga de demà a les 19h a la bibliotec a Narcís Lunes 

· Res a comentar? Han confirmat alguns col·lectius. 

- Temes a tractar a la revisió: 

1. Participació: Més participació que a la passada vaga general.  

2. Accions: Creiem que la propera es pot organitzar millor.  

3. Properes convocatòries: Millor organització i crear un servei d’ordre  propi per a cada acció.  

4. CARTA UNIÓ BOTIGUERS: entregar-la en una reunió amb la unió de botiguers i amb una representació de cada entitat 

que participà a la vaga. A més d’entregar-la a tots els comerços un per un.  

- Creiem que es creà com una comèdia a l’hora de tancar/obrir botigues, per això caldria fer un treball previ amb la unió de 

botiguers i comerços del poble.  

- Mantenir una octaveta prèvia per informar a comerços de per a què cal fer vaga. 

 

 

2.Coordinadora Baix Llobregat del 17 d’abril  

Què es va parlar? Accions assemblees, poca participació a les assemblees i possibles solucions. Conclusió: Conscienciació, 

participació a través d’altres plataformes. També anar preparant actes maig: Anar en columnes des de PL Espanya a Pl. 

Catalunya.  

 

- Pròxima coordinadora: on? Quan? Demà 24 d’abril a Santa Coloma de Cervellò a la plaça del Pi Tallat a les 19h. Use 

hi va.  

Propostes: 

- Aconseguir que alguns de la coordinadora s’encarregui d’anar poble per poble per tal de convèncer. (tema de discussió 

entre els membres de l’assemblea) 

- Si es planteja de fer les reunions en cap de setmana potser l’assistència seria més activa.  

- Es parla de l’organització de l’assemblea de Cornellà, que te un moviment prou fort però no acudeix a la coordinadora.  

 

3. Reunió Assemblea aturats dimecres 18 ABRIL  

 

- Explicació reunió dimecres passat: Va caure l’assistència a la meitat. Es va dir que faltava compromís per part de les 

entitats.  

- Com ha quedat les coses a tractar de la Manifestació del 26? 

1.   S’han col·locat dues pancartes 

2. Cunyes 

3. Disseny cartell i octaveta 

4. Es repartiran octavetes dijous 

5. Campanya Internet 

- L’Assemblea considera que ha participat activament en aquest acte 

- L’Atur és un problema de tots i l’Assemblea considera que ha fet be en participar d’aquesta forma. S’obre una discussió 

en quant a la participació. Si es van a penjar cartell de la mani s’han de concretar les zones.  

- És un tema que cal debatre amb l’Assemblea d’Indignats perquè crea confrontació. 

 

4. Ple 19 d’Abril 

 



Explicació del ple: Es va llegir el manifest. L’ajuntament ho va assumir com a moció. CIU no es va pronunciar, PP va dir que li 

semblava be però que des de la seva posició no podia fer ni dir res. La majoria de partits polítics no van treure el tema dels 

detinguts per la vaga del 29m.  

 

5.Tornada a la plaça de la Vila 

7 de maig, dilluns a les 20h 

- Com fem la campanya per anunciar-ho? (modificar pancartes, web, etc.) 

 

PROPOSTES: 

1. Horari Indignat setmana prèvia al 7 de maig: muntar una paradeta amb informació (com l’stand de la FM), i amb dades 

sobre els temes que tracta l’Assemblea. La paradeta podria estar en llocs claus del poble de manera itinerant. La 

primera assemblea del 7 de maig podria ser més oberta al públic i en to de debat. 

2. La primer assemblea a partir del 7 de maig (al menys) convocar-la per a les 19h. 

3. Repartir temes a tractar a la paradeta (educació, sanitat, ...) 

4. Tema obert primera assemblea : 12-14M 

5. Fer un cartell ja per convocar l’assemblea del 7M i per al 12M. S’encarrega l’Use. 

6. En comptes de fer paradeta es poden fer octavetes.  

 

DECISIONS: 

 

Crear una comissió responsable i compromesa amb la organització de la setmana prèvia al 7M per a que s’encarregui de fer 

la campanya tenint en compte el temps i les possibilitats (no tots el dies fer paradeta, etc.) : Laura, Maria, Jose, Adri i Use. 

 

 

6. Reunió de participació amb l’ajuntament 

Ho passem a la propera reunió.  

 

7. Acció Coordinadora Baix Llobregat 

 

Dissabte 29 d’Abril a les 08:30 caminada des del Monistol fins a Montserrat 

- Hi paticipem? Si 

8:30 al camp de futbol de Monistrol i a les 13h a la pl. del Monestir 

 

8. Xerrada sobre educació? 

- Concretem un dia per a aquesta xerrada?  
- Veiem si és possible aconseguir la biblioteca aquest dia.  
 
Demà hi ha reunió de zona amb professors per tal de fer alguna cosa conjunta amb escoles. L’assemblea es podria 
encarregar de fer la difussió i convidar a sindicats d’educació i/o una universitaria experta en el tema. 
 
 

 

9. Torn obert paraula 

 
- Reprendre el Punt d’Informació. 
- 1 de maig: Proposta Aturats: dinar popular i després anar a la manifestació. / des de l’Assemblea també es creu que 

s’ha de fer alguna cosa. 
• Es manifesta un cert trencament del moviment 15M amb el tema de sumar.  
• Repartir octavetes el dia de la manifestació 26 abril. 

 
 

 


