
Acta 7Acta 7Acta 7Acta 7----12121212----11111111 19h. Plaça de la Vila 19h. Plaça de la Vila 19h. Plaça de la Vila 19h. Plaça de la Vila    

    

Ordre del diOrdre del diOrdre del diOrdre del dia.a.a.a.    

1. Sanitat 
2. 15M Sant Feliu 
3. Temes locals 
4. “Aturem l’audiència” 13-14D 
5. Jornades documentals 
6. Trobada Baix Llobregat 18D a 4 Camins.  
7. Altres 

 

1.1.1.1. SanitatSanitatSanitatSanitat    
 

S’ha produït la primera reunió de la “Iniciativa Popular Penal” promoguda per la 
plataforma “D’empeus per la salut” demanda social col�lectiva per via penal contra els 
responsables de les Retallades en Sanitat. Una persona segueix les evolucions i està en 
contacte. 

Ocupació del CAP El Pla:Ocupació del CAP El Pla:Ocupació del CAP El Pla:Ocupació del CAP El Pla: El dilluns dia 5 es va decidir deixar de dormir al cap. Es 
proposa fer un manifest o actuació concreta notòria per donar per acabada l’ocupació. 
S’ha rebut la carta l’adhesió a l’ocupació de l’AVV Falguera. Estem a l’espera de rebre 
les de les altres AAVV. Es decideix fer una valoració en profunditat de tot el procés 
d’ocupació. 

 
 

2.2.2.2. 15151515M a Sant FeliuM a Sant FeliuM a Sant FeliuM a Sant Feliu    

Després de 6 mesos d’accions i assemblees es veu la necessitat de  fer una/es jornades 
de valoració i reflexió. Un exercici de resituació del moviment 15M a Sant Feliu  i 
replantejament d’objectius, metodologia i funcionament intern. 

 

3.3.3.3. Temes localsTemes localsTemes localsTemes locals    
    

I. Cartell sobre els sous dels polítics.Cartell sobre els sous dels polítics.Cartell sobre els sous dels polítics.Cartell sobre els sous dels polítics.    
    
S’està elaborant un cartell en forma de vinyetes per conscienciar sobre la necessitat 
de la baixada de sous dels polítics. 
 

II.II.II.II. Arxiu històric.Arxiu històric.Arxiu històric.Arxiu històric.    

S’ha confirmat la disponibilitat de l’arxivera per venir a l’assemblea de la setmana 
que ve a l’assemblea (dia 14-12)  però amb el canvi d’horaris de l’assemblea s’ha 
d’acabar de parlar. En tot cas si no pogués venir es faria una trobada amb ella 
perquè ens expliqués com seria el procés i es transmetria tota la informació a 
l’assemblea posteriorment. 

III.III.III.III.    Xerrada DeuteXerrada DeuteXerrada DeuteXerrada Deute    



Es confirma la Xerrada/col�loqui del Deute a càrrec de participants a la “Campanya 
Auditoria del Deute Espanyol”. Es farà el dilluns 12 de Desembre a les 20h. Al CAP El 
Pla.  
 

 
4.4.4.4. “Aturem l’aud“Aturem l’aud“Aturem l’aud“Aturem l’audiència” Dies 13 i 14 Desembreiència” Dies 13 i 14 Desembreiència” Dies 13 i 14 Desembreiència” Dies 13 i 14 Desembre    

Dimarts dia 13 de Desembre a les 19:30 a Plaça Catalunya Manifestació en solidaritat 
amb els encausats del Parlament i contra la repressió al moviment 15-M. 

Dimecres dia 14 de Desembre 7:30 Arc de Triomf. Aturem l’Audiència Provincial de 
Barcelona 

 

5.5.5.5. Jornades DocumentalsJornades DocumentalsJornades DocumentalsJornades Documentals    

Hi ha hagut una primera reunió. S’han determinat alguns títols de possibles documentals 
per projectar el Cinebaix en unes jornades informatives en un cap de setmana dissabte i 
diumenge a la tarda, vespre i nit. 

Títols proposats:  

• Crisis de valors. Documental sobre l’empresa Enron. 
• Deudocràcia. Estratègies per atacar al deute. 
• (altres propostes: Yes Men) 

S’està buscant algún documental que pugui ser il�lustratiu i representatiu de la situació 
que es viu i és possible que es visqui al nostre païs a partir de situacions viscudes a altres 
països. 

 

6.6.6.6. TrobaTrobaTrobaTrobada Baix Llobregat 18D a 4 Camins. da Baix Llobregat 18D a 4 Camins. da Baix Llobregat 18D a 4 Camins. da Baix Llobregat 18D a 4 Camins.     
 

Reunió Columna Est:Reunió Columna Est:Reunió Columna Est:Reunió Columna Est:    
    

Dues persones que han assistit a la reunió d’avui que s’ha dut a terme al CAP El Pla de 
Sant Feliu per preparar la ruta i horaris de la columna ens informen que han assitit 
representants de les assemblees de Sant Feliu, Molins de Rei, Cornellà, Sant Joan Despí i 
Esplugues de Llobregat. El cartell és general modificable per posar la convocatòria a cada 
poble. Una persona s’encarrega de fer-lo. Caldrà fer-ne còpies i ser penjat per Sant Feliu 
per tal de fer màxima difusió de la convocatòria. 
 

I.I.I.I.    HorarisHorarisHorarisHoraris    
 
Sortida General des de l’edifici WaldenSortida General des de l’edifici WaldenSortida General des de l’edifici WaldenSortida General des de l’edifici Walden    

9:30 Concentració 
10:00 Sortida 
 

Sant Feliu de LlobregatSant Feliu de LlobregatSant Feliu de LlobregatSant Feliu de Llobregat    
10:15 Concentració davant la parada del Trambaix 
10:30 Sortida 

La gent que vulgui anar amb tren es queda a les 10:45 a l’estació de tren de Sant 
Feliu. 
 
 



Molins de ReiMolins de ReiMolins de ReiMolins de Rei    
 
11:00 Concentració a l’estació de trens de Molins de Rei 
11:30 Sortida 

 
 
Arribada a 4 CaminsArribada a 4 CaminsArribada a 4 CaminsArribada a 4 Camins    

 
12:00 Arribada de les 4 columnes a 4 Camins. Lectura dels manifests de cada 
columna i lectura del manifest general. 

 
II.II.II.II. Manifest de cada columnaManifest de cada columnaManifest de cada columnaManifest de cada columna    

Hi ha un document estàndard modificable online que servirà de plantilla per a 
escriure les reivindicacions i problemàtica de cada poble i incloure-ho al manifest de 
la columna. Una persona s’encarrega de recollir la informació i portar-ho a la reunió 
preparatòria general del proper dimarts dia 13 a les 19h. a la Pça Federico García 
Lorca de Sant Andreu de la Barca junt al mercat municipal. 
 

III.III.III.III. Manifest generalManifest generalManifest generalManifest general    
S’ha presentat una proposta de manifest general avui a la reunió de la columna est 
que serà portat per aprovar la reunió del dia 13 a Sant Andreu. 

IV.IV.IV.IV. Vídeo promocionalVídeo promocionalVídeo promocionalVídeo promocional    
Es farà un vídeo per promoure la trobada. S’ha convocat demà a les 18:00 a la 
Teteria Índia de Sant Feliu una trobada on assitiràn les persones interessades en 
participar. 

 

- Propera assemblea dimecres 14 de Desembre al CAP El Pla de Sant Feliu Propera assemblea dimecres 14 de Desembre al CAP El Pla de Sant Feliu Propera assemblea dimecres 14 de Desembre al CAP El Pla de Sant Feliu Propera assemblea dimecres 14 de Desembre al CAP El Pla de Sant Feliu ----    
 

 

 

 


