
ACTA 01/02/2012
 

Ordre del dia:
1.       Valoració 28G
2.       Local
3.       Documentals Cinebaix
4.       Xerrada Olorda
5.       “Pensem el moment”
6.       Frases per cartells
7.       Arxiu històric
8.       Xerrada Feminisme
9.       Altres
 
1.      Valoració 28G
Hi ha opinions de tot:

-          Hi havia més gent del que ens pensàvem 
-          Podria haver anat més gent
-          Se’ns va passar fer difusió de la manifestació (cartells, twitter, facebook, blog...)
-          No va agradar massa la unió dels sindicats a la manifestació
-          Per finals de març Democracia Real Ya convoca una altra manifestació grossa
-          Fa falta ja una vaga general
-          El problema és que la vaga general l’han de convocar els sindicats grans i no estan per 
feina

 
2.      Local
Xavi confirma per e-mail que tenim la sala durant un mes i mig, almenys fins que es contracti la 
nova empresa que es faci càrrec del Casal de Joves. 
Des de l’APS arriba la invitació de sumar-nos a la proposta que va fer un dels col·lectius que han 
participat al Pla de Joventut que han organitzat des de l’Ajuntament. La proposta es fer una 
comissió per fer seguiment  de com es farà el procés d’adjudicació i vigilar que no es facin 
favoritismes cap a cap col·lectiu en detriment d’altres.
Ens sembla bona idea unir-nos a la comissió per tenir més vinculació amb la sala i el Casal.
Ho transmetrem a l’APS per treballar conjuntament.
 
3.      Documentals Cinebaix
Els que han vist el documental que es va proposar la setmana passada (Homenatge Catalunya II) 
opinen per un costat que està molt bé i per altre que donen massa dades. Finalment, ens sembla bé 
per passar-ho.
Es suggereix un nou documental per veure: “De la servidumbre moderna”, aquest parla sobre 
l’esclavisme dels nostres temps. El veurem aquesta setmana i opinarem a la propera assemblea.
 
 
 
4.      Xerrada Olorda
Les companyes que van quedar per preparar la xerrada per l’Olorda ens expliquen el que han 
treballat. També ens comenten que han modificat la primera idea que teníem per qüestió de temps.
Hi ha una mica de debat amb una idea que proposa un dels companys per fer més fàcil la 



presentació, però llevat d’això tot ens sembla genial.
 
5.      “  Pensem el moment”  
La setmana vinent portem el qüestionari per omplir-ho i enviar-ho als nois que promouen la 
trobada.
 
6.      Frases per cartells
Llegim unes quantes frases que s’han portat , surten més mentre les discutim. La setmana vinent 
tornem a debatre amb més idees.
 
7.      Arxiu històric
No hi ha noves informacions ho deixem per properes assemblees.
 
8.      Xerrada feminisme
Ens posarem en contacte amb la ponent per veure quin dia de la setmana li seria més fàcil venir, en 
principi la xerrada seria a les 19h.
Quan sapiguem el dia, Xavi ho parlarà amb l'Ajuntament per veure si ens deixen la sala en aquesta 
data.
 
9.      Altres

-          Participacions preferents: expliquem en que consisteixen, es proposa buscar informació 
de les diferents associacions que estan donant suport a les persones afectades per 
desnonaments, participacions preferents, etc. I a partir d’això fer una xarxa de suport mutu.
Ho comencem a treballar a l’assemblea vinent.
-          Googlegroup: parlem de fer dos grups de correu, un per treballar els temes que sorgeixin 
a l’assemblea i un altre per difusió de convocatòries de manifestacions, xerrades, activitats...
 
 

PROPERA ASSEMBLEA             DIMECRES 08/02/25012 19h
SALA JOHN LENNON (CASAL DE JOVES)


