
ACTA 18/01/12 
 

1- LOCAL 
Reunió 23/01/12, 20:00 
Sala dels Bànols, 1ª planta 
Xavi i Fran 
Es comenta demanar un espai públic (Torre del Roser, Centre Cívic, Unió Coral, Casal de la 
Gent Gran, Ateneu...). Enric té la instància feta a l’Ajuntament, es comptarà amb ell per anar a 
la reunió amb la instància. 
El local de Can Nadal s’ha d’anar a preguntar a la persona de la AAVV que treballa a Finques 
Llobregat. S’anirà a parlar si no aconseguim res amb l’Ajuntament. 
Las dues properes setmanes l’assemblea es farà al CAP. 
 
2- BANC D’ALIMENTS 
Aprofitarem la informació de que disposi el Sant Feliu Respon per fer-nos una idea de la 
situació actual. 
 
3- COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT 
Vam assistir a la reunió del 17/01 a St. Joan Despí. 
Des de St. Feliu proposem fer dos mesos a cada ciutat; respecte a l’horari es va decidir de fer-ho 
al carrer per donar més visibilitat, aleshores  es faria els dissabtes al matí pel tema del fred. 
A St. Feliu ens sembla una bona idea si la persona que s’encarrega d’això es pot comprometre. 
Es van demanar voluntaris que portin la web de la coordinadora. Es debat si hauria de ser una 
persona la que porti la web o haurien de ser moltes amb un criteri molt definit del que s’ha de 
penjar, per exemple: convocatòries de cada poble, manifestos, comunicats i activitats, i amb 
persones que moderin els continguts. 
Els indignats de St. Vicenç tindran un estant a la fira del poble, el 21 i 22 d’aquest mes. 
Els d’Olesa de Montserrat van proposar de fer alguna acció a Montserrat. Ens sembla bé si és 
amb uns objectius i continguts clars. 
Els de Vallirana van dir de fer una ocupació simbòlica a cada CAP de cada ciutat una mateixa 
nit. Ho veiem bé. 
Des de St. Feliu es proposa aturar mitjans de transports el mateix dia a tots els pobles per 
manifestar el nostre rebuig a la pujada del transport públic. També es planteja tallar l’autopista, 
plantejar-ho a cada assembles i ajuntar opinions. 
St. Vicenç va proposar fer una acció contra la banca el 23F. Ho veiem bé. 
 
4- SANITAT 
28/01/12 MANIFESTACIÓ. 
17h. Pl. Catalunya. DRY no participa perquè anirà CCOO 
 
5- CIES, tancament 
Hem arribat tard, però estem tots d’acord. Es debatrà, quan ens ho demanin, la possibilitat 
d’adherir-nos a diferents manifestos com a assemblea de St. Feliu. 
 
6- MITJANS D’INFORMACIÓ 
Elaborem una sèrie de criteris alhora de penjar informació en el googlegroups, twiter, facebook i 
wordpress: 
Només penjarem les activitats, convocatòries, manifestos i comunicats que surtin des de la 
nostra assemblea i de les assembles generals. 
 


