
Acta del dia 4/09/2011 

 

Comencem a les 20h 

-Es posa en comú l’estat del mail que s’ha d’enviar a les entitats. Es confirma que està a punt 

d’enllestir-se l’enviament. El text definitiu ja es va tancar divendres, després d’haver-se 

desenvolupat al n-1. 

 

-Donat que l’única difusió feta sobre el pla de participació que ha fet el consistori és la menció 

al resum del ple on es va aprovar, tractem de trobar eines eficaces per augmentar el resó. 

Donat això el tema del periodista d’el Periodico (ja és té el contacte), remprendre el contacte 

amb “la Clau” són propostes a afegir aql fet de demanar al consistori que en faci un ressó 

adient via instància. 

Es reparteixen els contactes per a enllestir-ho ràpidament. 

 

-En Willem fa una intervenció posant en comú la seva argumentació sobre un increment de 

preus crisparà més la situació, i s’ofereix  a aportar un escrit sobre això. Surgeixen diferents 

punts de vista i es comença un debat sobre els preus dels productes alimentaris. 

-Es reprèn el tema  debatent la difusió de la nostre proposta , es comenta fomentar-la al 

cinefòrum, i es consensuen els paràmetres per a la creació d’un nou cartell merament 

informatiu del que farà l’ajuntament i el que volem fer .Fer ressò al Facebook. 

-Sobre l’escrit per als partits polítics, es crea un debat sobre algunes inclusions a la moció. 

-Es crearà una pàgina nova al blog per tal d’afegir com a comentaris enllaços que vulgui afegir, 

adreçant els existents però que estan repartits pels posts.  

-Sobre el canvi d’horari i de dia s’obre el debat i s’acorda canviar a partir de la setmana del dia 

12/09/2011 es canvia els dies de trovada (serán els dimecres i diumenge) i l’hora de començar 

serà les 20h fins a les 22h. 

-S’aplaça el tema del recull de les conclusions consensuades de les actes. 

-Cinefòrum: la Sonia farà presentació del  Pla, agenda i proposta. Es projectarà la pel.lícula i 

debat obert a continuació. En  Josué s’encarrega de la instància. 

-Propostes pel 18 S. S’informarà a bcn que participarem i que en farem difusió. 

-escrit d’en Nando: s’aplaça. 

-El plafó tornava a estar buit i a més l’han trencat. Tornarem a penjar informació. 

  



   


