
Acta 14-12 20:00 Cap El Pla

Ordre del dia

1. Arxiu històric
2. 18D
3. Sanitat
4. Continuïtat
5. Altres

1. Arxiu històric.

Esther Hachuel de l’arxiu comarcal ha vingut a manifestar l’interès de l’arxiu en guardar el
material que hem anat generant. Es comenta que és una molt bona iniciativa i a falta de
concretar els detalls que més endavant ens explicarà la Luz que avui no ha pogut venir
s’estableixen les bases de col·laboració per fer el traspàs de documents a l’arxiu històric
comarcal de Sant Feliu.

Un grup de treball de dues persones recolliran i seleccionaran el material generat fins al
moment i es convocarà un dia per fer la tria final conjunta. El procés es repetirà periòdicament.

2. 18D

S’informa de l’assemblea de la coordinadora del baix del dia 13 a Sant Andreu de la Barca:

- Pobles assistents a la reunió: Molins, Espulgues, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Olesa de Montserrat, Sant
Boi, Sant Vicenç, Vallirana, Sant Andreu de la Barca, Esparreguera.

- Futura reunió el dia 27 de desembre del 2011 a les 19:00 al Parc Pou d’en Felix, Esplugues, per valoració
de marxa i definir noves propostes.

Horaris i organització 18D
Punts i horaris de partida de cada columna:

 Columna Nord: 9:30, Estació de FGC Enllaç, Martorell
 Columna Sud: 9:30, Plaça de l’Ajuntament, Sant Boi
 Columna Est: 9:45, Estació Trambaix Walden, Sant Just
 Columna Oest: 9:00, CAP Vallirana

o Trobades a Molins (Columna Est) i Sant Vicenç (Columna Nord, Sud I Oest) i
marxa cap a Quatre Camins a les 11:45 com a molt tard.

o Representants de cada columna. Hi ha telèfons i noms de les persones de
contacte a l’acta.

o Servei d’ordre i contacte amb autoritats: cada representant de cada columna
es farà responsable, hi haurà gent identificada amb braçalets o senyals de
Vallirana i Molins.

- 12:00 Estructura de l’acte:
 Presentació: Molins, en representació de la Coordinadora

d’Assemblees del Baix Llobregat. Introduir lectura del manifest.
 Lectura del manifest: Vallirana. Introduir intervencions de columnes

explicant què es el que ha passat als pobles.



 Intervencions de columnes: un representant explica les conseqüències
de les retallades i com s’ha reaccionat i introdueix a la columna
següent.

 Nord –Sud –Est -Oest
 Cloenda: Molins. Introdueix inci d’assemblea. Es pot recordar també la

propera reunió del dia 27 de desembre.
o Es important que cada representant i portaveu tingui megafonia pròpia, o

utilitzar la megafonia de Sant Boi si s’aconsegueix preparar-la a temps.
- Un aspecte aportat per Vallirana es la possibilitat de presentar instàncies davant

l’Ajuntament on s’informi de l’acte i es demani el suport de l’Ajuntament a l’hora de
realitzar-lo.

Es farà una pancarta per portar durant la manifestació. Es farà un mail a tots els contactes.

Horaris de Sant Feliu:

10:15 Trobada Concentració a la parada Trambaix de Sant Feliu
10:30 Sortida caminant cap a 4 Camins.

(Si es vol anar amb tren 10:45 a l’estàció de Sant Feliu i 11:00 a l’estació de Molins)

3. Sanitat

S’informa de pretrobada de Sanitat per explicar experiències de cada poble i mirar de fer pinya
entre tots. Es durà a terme Divendres a les 17h. al centre Aureas. de BCN.

S’informa de 28D Acció pel dia dels sants innocents. Penjada de llufes a llocs públics amb
articles de la constitutució que estan vulnerats. Es decideix que cadascú participi a nivell
individual de la manera que li sembli millor.

Valoració de l’ocupació del Cap
Es farà el dimecres que ve dia 21 de Desembre a les 20:00 a la Teteria Índia

4. Continuïtat

Degut a les festes es decideix fer una aturada en les assemblees. La propera assemblea serà el
dia 11 de Gener a les 20:00. Lloc per concretar.

La sol·licitud del local de reunió està feta a l’Ajuntament i estem a l’espera de resposta.

5. Altres

S’obre un debat intern sobre si la violència està o no legitimada o justificada a l’hora de
defensar les nostres convicions i/o els nostres drets.

S’apunta a tenir una major sensibilitat i suport als encausats de les jornades d’Aturem al
Parlament i en general del moviment aduïnt que sempre acaben sent els mateixos provinents
de col·lectius actius d’abans de l’aparició del 15M.


