
Ordre del dia 5-12-2011 
 
1. Continuitat 
 
2. 18-D 
 
3. Xerrada del deute 
 
4. Cartes de associacions de veïns 
 
5. Contacte amb associacions de veïns per 18-D 
 
6. Audiovisuals - Cinebaix 
 
 
1. Es decideix realitzar l'assamblea dimecres a les  20:00 al CAP en 
lloc del dilluns a les 20:00 i fusionar l'assemblea  de Plaça de la 
Vila i la del CAP, s'estableix el CAP com a punt de  reunió i trobada, 
es decideix deixar de dormir al cap cada nit per ev itar excessiva 
fatiga i es proposa fer-ho només un dia a la setman a i consensuar-lo a 
l'assemblea de dimecres. 
 
2. Dimecres assemblea a les 19:00 al CAP on vindran  representants de 
les assemblees de Molins, Sant Joan, Esplugues i d' altres pobles del 
Baix Llobregat per preparar la marxa del 18-D i con sensuar el 
comunicat conjunt. A més, s'intentarà arribar a un consens en quan als 
horaris de la marxa. Hi assistiran a l'assemblea do s representants. 
 
3. Falta concretar el dia (12 o 13 de desembre) i e ns hem de posar en 
contacte amb la ponent. La xerrada es realitzarà al  CAP a partir de 
les 20:00.  
 
4. Tenim la carta d'adhesió de la Falguera, les ass ociacions de veïns 
han dit que formaran una comissió amb l'Ajuntament per intentar 
gestionar les reivindicacions. Hi aniran dos repres entants a buscar la 
resta de cartes d'adhesió de les altres associacion s de veïns. 
 
5. S'informarà a les associacions de veïns dels hor aris de 
concentració per la marxa del 18-D. S'enviarà un ma il amb la 
informació: concentració a la Plaça del Trambaix pe r marxar a peu fins 
a Molins i a la Plaça de l'Estació per anar amb la RENFE. 
 
6. S'han determinat alguns títols de possibles docu mentals per 
projectar al Cinebaix en unes jornades informatives , com a proposta es 
pensa en un cap de setmana (dissabte i diumenge, se ssions de tarda, 
vespre i nit). Una representant parlarà amb gent de  Cinebaix per mirar 
les possibilitats. Es proposa que en el cas del doc umental relacionat 
amb el deute pugui intervenir com a ponent la perso na que farà la 
xerrada el dia 12 o 13. 
 

 


