
ACTA REUNIÓ ENTITATS 5 MARÇ 2012 
 

Entitats assistents: 

 

Associació veïs Font del Llargarut 
Skallots 
Comité d’empresa de Fercable 
Tècnic participació ajuntament 
Col·lectiu Sant Josep 
Junts per Sant Vicenç 
Iniciativa 
Assemblea d’Indignats 
Associació veïs El Trèvol / PCC 
Casal d’avis La Guàrdia 
UGT Ajuntament SVH 
 

0. Explicació i lectura del text inicial creat per l’Assemblea d’Indignats per a 

presentar al Ple de 15 de març, i entregar-ho conjuntament amb les signaturas en 

contra de les retallades en sanitat. 

 

- S’adhereixen al text les següents entitats: 

 

- Revolta Global 

 

- Casal d’avis de la Guàrdia 

 

- UGT 

 

- Corrent Roig 

 

- Assemblea d’Indignats 

 

- Skallots 

 

1. Es parla de realitzar una concentració davant de l’Ajuntament a les 19h el dia del 

Ple (15 març) 

 

Torn obert de paraula: 

 

- Junts: Manifesten que no han rebut la carta amb el manifest. A més, a la 

reunió que va tenir l’Ajuntament amb el Indignats sobre el tema de les 

retallades en sanitat, l’Ajuntament va demanar a l’Assemblea que fes 

propostes sobre el tema. Ens diuen que estàn parlant amb la Generalitat 

sobre les retallades, però de moment no s’ha arribat a cap acord. 

L’Ajuntament diu que es mostra bastant obert. 

 

- Resposta Assemblea: Es demana que l’Ajuntament podria haver fet 

públic el seu posible canvi d’opinió. 

 



- Intervenció 1: El Col·lectiu Sant Josep s’ha reunit amb el comitè 

d’empresa del Serral. Ens informen sobre l’estat de les retallades a SVH 

sobre sanitat. Es tracta de buscar unitat. Creu en el diàleg. 

 

- Intervenció 2: Les signaturas s’han fet per anar avançant en la lluita. Es 

va decidir donar sortida a les signaturas en el Ple. Vol saber si les entitats 

col·laboradores volen aparèixer en el cartell convocant la concentració 

del 15 de març. Es requereix confirmació via e-mail a l’Assemblea abans 

del dijous. 

 

- Intervenció Assemblea: Aclara que el manifest el te pràcticament tothom, 

l’únic que s’ha de discutir són els objectius (“la coletilla”). Es respon a 

Junts que com no hi ha hagut resposta per part de l’Ajuntament, hem 

continuat la lluita.  

 

- Intervenció 4: Cal fer una campanya potent pel tema de les signatures 

amb la implicació de totes les entitats convocants. Cal un comprimís 

total en l’elaboració. Creu que l’ajuntament ha de fer valdre les 

signatures i respondre a això. 

 

- Intervenció 5: Cal avançar en els temes. A SVH hi ha condicions molt 

positives per a que es pugui avançar en aquest sentit. A SVH el problema 

és que el Govern està format també per CIU. Cal ser estrategues, no es 

tracta de crear enforntaments. Es tracta de seguir amb la iniciativa. El fet 

de tenir un tripartit al poble ens “afavoreix” per tal d’arribar  enteniments 

i avançar per aquesta banda. 

 

- Intervenció Junts: D’acord amb la darrera intervenció. A nivell de 

Govern s’ha de ser estrategues. Al manifest es barreja retallades i 

participació i creu que no s’està fent del tot be. No cal vèncer a 

l’Ajuntament, sino convèncer. Es pot fer una reunió per parlar del tema i 

liderar lo de les signatures.  

 

- Intervenció 7: D’acord amb l’intervenció 5. Cal parlar amb els grups 

polítics, manifesta que no s’enrefia. Seria interessant rebre un suport 

polític en aquesta lluita. 

 

- Intervenció 8: Cal crear forçes, sense allargar-ho massa. 

 

- Intervenció Assemblea: No es pretenia que es malinterpretès res. Als 

Plens procurem portar la realitat. L’objectiu és sumar forces. No es veu 

dolent entregar el text, encara que sigui tant sols per a que arribi a la 

ciutadania. A títol individual es recolça la reunió amb l’Ajuntament. 

 

- Intervenció 9: La intenció és que la lluita vagi més enllà, amb 

posicionaments reals. 

 

- Intervenció 10: No n’hi ha prou amb una moció. Cal moviment al carrer i 

aglutinar a molta gent. Reiteració en la campanya. 

 



- Intervenció Junts: Si s’arriba a un acord des de l’Ajuntament es pot fer 

molta força. Remarca que s’han canviat moltes coses des de 

l’Ajuntament en els darrers mesos, i que molta gent no sap tot el que s’ha 

fet. Ells també han patit retallades i s’han posicionat al respecte. Ha de 

quedar clar que l’Ajuntament ha fet coses en contra de les retallades. 

 

- Intervenció 12: Descontentament amb alguna intervenció. Es pregunta 

com cal movilitzar a la gent. 

 

2. Es parla de la creació de la Plataforma d’entitats. Cal parlar de com fer-ho, com 

organitzar-la i com marcar objectius. 

 

- Intervenció 1: Es refereix als objectius (“la coletilla”), amb la intenció de 

deixar-ho apartat per a més endevant i per tractar-ho a la Plataforma 

d’entitats. 

 

• Com ens coordinem? 

 

- Intervenció 2: L’objectiu és crear una plataforma d’entitats. 

- Intervenció 3: Cal parlar-ho amb calma perque es comenta de zero.  

- Intervenció 4: ¿A banda de l’Ajuntament? 

- Intervenció 5: Que la Plataforma ajudi en temes de la ciutadania. 

Aconseguir implicació. 

- Intervenció 6: La finalitat es compara amb la del 15M. La finalitat és 

millorar el sistema. No s’ha d’oblidar l’objectiu  que és l’Estat del 

Benestar. No s’està donant una unió global del problema. No cal entrar 

en qüestions polítiques. Cal buscar objectius concrets. Sumar entitats, no 

institucions. Lo més raonable és que el recolçament es veiés reflexat a 

l’Ajuntament. Posar en comú objectius, implicació. Cal també ser 

autocrítics i manifestar allò que s’ha fet malament. Es fa referència a un 

ple. 

- Intervenció (Junts): Es diu que no cal que hi hagin retrets i demana 

explicacions per al·lusió.  

- Intervenció desposta 6: Explicació dels fets del Ple. 

 

• Conclusions: 

 

- Es demana que totes les entitats presents es comprometin a parlar-ho i fer 

propostes. 

 

Intervenció 1: Les Plataformas són  bones sempre i quan es sàpiga treballar. S’han de 

tenir objectius clars i concrets. No reunir-nos cada dilluns, sino eventualment per tractar 

temes concrets. 

 

 

a. Es queda el dia 19 de març a les 20h a la Biblioteca Narcís Lunes per a 
realitzar una nova reunió sobre la Plataforma d’Entitats. 

b. Abans del dijous s’ha d’enviar una confirmació a l’email de l’Assemblea per 
tal de recolçar el manifest 

c. 15 de març concentració a les 19h a la Plaça de la Vila 



d. Els objectius inicials (“la coletilla”) no s’adhereix al manifest. Tant sols es 
presentarà al Ple del 15 de març el manifest i les signatures.  


