
ACTA 31/07/11

Som molt poquets. Comencem a les 19.45h per tractar els temes amb 

la premissa d'anar a retirar el material de Ca n'Humet perquè 

romandrà tancat tot l'agost.

-El tema que encetem és tractar la futura creació per part de 

l'Ajuntament  de  la  comissió  que  s'encarregarà  de  crear  un 

reglament de participació ciudadana i la posterior actualització 

del ROM basant-se en aquest mateix.

No tenim clar si el resultat serà vinculant, i si el reglament de 

participació permetrà un canvi en el ROM o és responsabilitat d'un 

òrgan superior a l'Ajuntament.

No  disposem  de  la  suficient  informació  respecte  qui  seran  els 

integrants de dita comissió, de com faran el recull de voluntats 

per part de la ciutadania i associacions. No sabem si hi comptaran 

amb les aportacions individuals, si utilitzaran la diagnosi sobre 

la  participació  ciutadana  a  la  vila  que  existeix  al  web  de 

l'Ajuntament, si el resultant es posarà en comú amb la ciutadania 

o l'aprobaran sense consultar ...

Decidim presentar via instància (per mail) un seguit de qüestions 

relacionades amb aquest tema i actuar en conseqüència.

Les redactem i la tasca de presentar la instància queda a càrrec 

d'una de les assistents.

-respecte el cinefòrum del dia 11/08/2011 acordem:

Que la pel·lícula sigui "Sicko" de Michael Moore.

Que  com  és  una  mica  llarga,  en  lloc  de  fer  prèvia  i  xerrada 

posterior, iniciarem l'acte a les 21.30h amb la pel·lícula i cap a 

les  23.30h  i  fins  les  0.00h  es  farà  una  petita  xerrada  al 

respecte.

Que es demanarà via instància el permís de romandre a la plaça 

d'Ocata el dia establert de les 21 h a les 0.00h aproximadament.



Que demanarem a l'Ajuntament poder disposar d'un punt de llum (que 

ja existeix).

Que  començarem  a  fer  difusió  ara  que  ja  està  decidit  quina 

pel·lícula projectarem.

- sobre els cartells i tríptic:

Ja està enllestit el tríptic en format word amb les correcions que 

calia fer. Es passarà a PDF i es podrà fer difusió a través del 

blog i l’n-1.

Pràcticament estan enllestits els cartells basats en el tríptic. 

Es retocaran i dimarts en assemblea es consensuen i se’n fa també 

difusió.

Tant el tríptic com els cartells es posaran en comú per mitjà del 

googlegroups per tal de treballar-los i així dimarts poder portar-

los.

Sobre la recollida de signatures per demanar una reforma de la 

constitució  a  través  del  dret  a  petició  i  obtenir  mecanismes 

efectius  de  democràcia  directa,  es  comenta  i  es  manifesta  que 

seria interesant participar-hi i, si es fa, que sigui amb brevetat 

ja que s'han convocat les elecions pel 20N i s'hauria de presentar 

abans. No es consensua ni decideix cap acció.

A  les  21.15h  s’aixeca  la  mini  assemblea  i  anem  a  treure  el 

material de ca n'Humet.


