
ACTA ASSEMBLEA 19/09/11

     1. Tractem els diferents correus electrònics rebuts a l’assemblea.

a. Taula Rodona amb les JS del Baix Maresme.

Pensem que seria més adient que cada persona hi vagi a nivell 
personal, si així ho decideix, però no creiem que s'hi hagi d'anar 
com a assemblea, ja que no volem que se'ns vinculi a cap grup 
polític.

b. Moviment 15M a Mataró (Trobada Maresme)

La trobada en principi s'ha programat pel  dissabte 8 d'octubre, 
però encara no se sap l'hora. Considerem important que al menys 
hi vagi alguna persona representant l'assemblea, però caldrà 
saber l'hora per saber qui podrà anar-hi.

c. Correus electrònics enviats a les entitats del poble.

Només s'ha rebut una resposta d'una senyora a títol personal que 
criticava les intencions de l'assemblea. D'altra banda  i 
considerada per nosaltres, la millor resposta és que alguns 
integrants d'algunes associacions, han treballat amb nosaltres en 
el desenvolupament de la nostra proposta i en la moció que es 
presentarà al ple municipal.

De totes maneres pensem que és important que coneguin la 
moció que es presentarà el dijous 22/09/11  al ple municipal i 
per aquest motiu creiem que s'hauria d'enviar un correu 
electrònic informant i demanant que vinguin al ple.

d. Trobada de Pobles i Viles

Segons el correu electrònic rebut avui 19 de setembre, proposen 
la trobada pel dissabte 24 de setembre o el dissabte 1 d'octubre. 
Decidim fer una tasca a l'N-1 per tal de preguntar qui està 
disposat a assistir-hi i enviar el resultat a l'adreça  
proporcionada.



2. Comentem els canvis en el Wordpress (blog).  Existeixen noves 
pestanyes com per exemple el “Tauler de Comentaris”, on qualsevol 
persona pot penjar-hi les seves idees,enllaços o escrits, sempre i quan 
no es considerin ofensius per ningú. Es cont¡nuarà penjant l'última acta 
a la pestanya “Darrera Acta”, però existeix un espai exclusiu per les 
actes històriques a “Històric d’actes”.  També s'ha obert una pestanya 
anomenada “Reflexions i escrits” de diferents integrants de l'assemblea.  
S'eliminarà l'apartat  “Altres Assemblees” integrant-lo al d'“Enllaços”,  
malgrat que pensem que aquesta hauria de dividir-se en temes per tal 
que la navegació sigui més senzilla. 

3. Pel que fa al  Cinefòrum pensem que pel proper i també davant la 
possibilitat de no poder fer les assemblees a la plaça d'Ocata, hem  de 
parlar amb la gent de Ca n'Humet  per demanar-hi permís, malgrat que 
hem de tenir en compte que Ca n'Humet no està obert els diumenges. 

4. Encara tenim cartells per penjar i  pensem que seria una bona idea i de 
cara al ple del dijous 22, que el dimecres es celebri només una hora 
d'assemblea i que després anem a penjar  els cartells que queden pels 
voltants de l'ajuntament, ja que tenen relació amb la poca participació 
que ens aquests moments s'ens permet i la necessitat de canviar això 
amb el nou reglament de participació.

5. S'ha penjat al plafó de la plaça d'Ocata i al blog la moció presentada en 
nom de l'Assemblea pel PSC que se tractarà en el ple del dijous 22 de 
setembre.


