
Acta assemblea CAP El Pla 28/11/2011

1. Continuitat

2. Accions

- Ple 29/11

- Valoració Manifestació 24/11

- Cassolada dilluns

- Coordinadora Baix – 18D

- Reunió Sanitat AcampadaBC(

- Passe de documentals Plaça de la Vila

3. Medis de comunicació

4. Altres

1. Continuitat.  

Es segueix plantejant continuar l'ocupació fins aconseguir que les AAVV signin la carta de recolzament a

l'ocupació del CAP. De moment s'ha passat la carta a algunes associacions, i estem a l'espera de que donin

resposta. Falten algunes associacions per rebre el document, dues persones s'encarreguen durant aquesta setmana.

• Quadrant de la setmana:

Dilluns 3  - Dimarts 2  - Dimecres 2  - Dijous 2  - Divendres 1 – Dissabte 0 - Diumenge 2 

 Es planteja que si no hi han persones suficients per dormir, s'estigui al CAP fins l'hora que tanquin, per fer acte de

presència.

• Taules informatives: 

No surt cap per aquesta setmana. En la taula informativa de dilluns 28/11 al mercadillo, la guàrdia urbana  ha

demanat una autorització de l'ajuntament, així com una identificació de les persones que hi eren a la taula. S'ha

anat a l'ajuntament per comprovar si es necessari l'autorització i han dit que no.

2. Accions.  

• Ple Ajuntament 29/11:

En teoria la plataforma de veïns i veïnes presenta una moció. Es parla que qui vulgui anar al ple, es 

concentri a les 19.45h davant de l'ajuntament (el ple comença a les 20h).

Aprofitar qui vagi al ple pregunti a les AAVV de si pensen signar el document de recolzament a 

l'ocupació o no.

• Valoració manifestació:

Es valora positivament per la quantitat de gent que va anar-hi. El tall de vies va ser positiu i va sortir en 

varis medis de comunicació però varies persones pensen que hauríem d'haver estat més temps.

En la lectura del manifest no es va fer menció en cap moment a l'assemblea del CAP, ni de l'ocupació. 

Varies persones de l'assemblea es van haver d'apropar a la persona que llegia el manifest perquè 

comuniques també el fet de l'ocupació. 

Tampoc va agradar que es demanés recolzament i adhesió a la plataforma a partits polítics i al bisbat.

Es proposa anar un altre cop a la reunió de la plataforma de veïns i veïnes per que ens expliquin 

exactament el funcionament que volen portar i els objectius que te la plataforma. Una persona s'ofereix 

per anar el proper dimecres.

• Cassolada Dilluns

Es proposa començar a la Plaça de la Vila i desprès d'una estona anar fins la seu de CiU. S'aproba i es 

parla de fer alguns cartells específics.

Cassolades des del balcons: una dona va proposar a la manifestació de que les cassolades es fessin també 



des del balcó. Es parla de fer-ho els dilluns, fent-la coincidir amb la cassolada a la Plaça. Es portarà la 

proposta a la reunió de la plataforma del dimecres. Per fer difusió surt la idea de ficar cartells a totes les 

porteries dels edificis.

• Coordinadora Baix - 18D

Dimarts 29/11 hi ha una reunió a Molins, 2 persones de l'assemblea hi aniran.

Plantejar com coordinar-se amb Molins per si finalment es decideix anar en tren fins allà i ajuntar-se a la 

plaça de l'estació.

Es preguntarà si hi han cartells per fer difusió. 

Una companya ofereix per fer difusió amb el cotxe la setmana del “aqueducto” de desembre.

• Reunió Sanitat Acampada

Encara no hi ha molta informació d'on es farà la primera reunió. La companya que està en contacte amb la

organització seguirà informant de com evoluciona el tema.

• Passi documentals Plaça de la Vila

Surt una proposta de passar documentals a la Plaça mentre es fan les assemblees. Es parla de la viabilitat, 

degut a que ja fa fred i la gent no fa gaire vida al carrer, i es valora programar-ho sense que coincideixi 

amb l'assemblea.

Surt una altre proposta per reforçar les assemblees amb material audiovisual que descarreguem d'internet 

o que creem nosaltres. Es traslladen les propostes a l'assemblea dels dimecres.

3. Medis de comunicació  

Fer un recull de totes les noticies que han sortit sobre les accions realitzades a Sant Feliu al voltant del 15m.

• Fet a Sant Feliu: es valora la manera com hem estat en contacte. Es parta el tema a

l'assemblea de dimecres.

4. Altres  

• Enquesta:

Es proposa  només deixar les preguntes on hi ha l'opció de ficar “si” o “no”, ja que a l'hora de fer l'estadística són

més efectives que les preguntes on hi ha possibilitat de escriure.

Es canvia el lloc que te al bloc.. Es fica un enllaç a la columna esquerra del bloc, o en el menú de dalt.

• Bloc:

Dues persones s'ofereixen per cambiar l'aparença i l'estructura per fer-lo més funcional.


