
ACTA ASSEMBLEA 30/08/11

Rebem un nou integrant (William d'Holanda), que ens comenta la situació global de l'economia, 
l'escolte i li presentem la nostra feina.

Fa èmfasi en la centralització i la falta de poder popular.

• Parlem de l'escrit que ha creat la Sonia per enviar a les associacions amb la nostra proposta per a 
la creació del PLA DE PARTICIPACIÓ. Després d'un debat sobre la forma del text creiem que 
hauria d'explicar millor els termes com el pla de participació, reglament de participació i ROM. 
L'escrit ha d'explicar el que hi ha, el que volen fer, el que proposem i el que ens van dir des de 
l'Administració. Així mateix, ha d'indicar que esperem la seva col·laboració i els seus comentaris 
respecte a la nostra proposta, explicar una mica quin és el pla que té l'ajuntament i per què no estem 
d'acord amb ell i criticar la llei que serveix de barrera i excusa per limitar .  La Sonia es compromet 
a modificar-lo i comentar-ho en la propera assemblea.
   Una vegada modificat  La Sonia el penjarà al N-1 perquè tots puguem corretgir-lo si cal i si no hi 
ha correccions, ni crítiques .... divendres s'enviaran a les associacions.
S'hauria de convidar a les associacions que ens responguin a que vinguin a la plaça per poder tenir 
una reunió amb ells i poder explicar millor la nostra proposta.

• Cinefòrum Setembre (08/09/11):
Després de parlar de vàries pel·lícules i documentals, acordem passar “La Doctrina del Shock”. 
El diumenge 4 de setembre, els cartells haurien d'estar fets per tal que es puguin repartir a 
l'assemblea.

• Es  decideix que el proper  18 de setembre anirem a la manifestació que se celebrarà a Barcelona 
sota el lema "Defensa lo públic", de manera que l'assemblea del 18 passarà al 19. No hem parlat de 
fer realment res en aquesta manifestació, però participarem com assemblea. Hem de parlar sobre la 
difusió.

• Deli està treballant en la recollida de consensos de les actes anteriors, encara que es comenta que 
la major part dels punts o els hem acabat desestimant o ja els hem treballat en profunditat.
  

• El diumenge haurem de votar si ens sembla bé l'escrit que està preparant el Nando sobre 
participació ciutadana.

• Per la propera assemblea s'intentarà trobar el contacte del periodista de El Preriódico per poder-lo 
fer arribar  la nostra proposta i explicar-li l'entrevista que vam tenir amb en Jaume Oliveras, 
Regidor de Participació, un cop  hàgim fet públiques les nostres idees tant als polítics com a les 
associacions del poble.

• La Sonia, el Nando i la Núria es comprometen a controlar que estiguin els papers al plafó de la 
plaça d'Ocata i anar-los reposant en el cas que els tornin a treure.

• La Núria llegeix l'escrit del Sergi i tret d'un parell matisos, estem tots d'acord en què expressa 
perfectament la proposta de l'Assemblea.  Li farem arribar l'escrit per tal que pugui canviar un 
parell de punts. 


