
 ACTA ASSEMBLEA 28/09/11 
 

Després d'esperar 10 o 15 minuts hem anat a Ca n'Humet per veure on es faran els propers 

cinefòrums i hem fet l'assemblea allà. 

Es comenta que avui per la tarda s'ha enviat  un correu a l'àrea de manteniment de 

l'ajuntament per preguntar on és la pancarta que teníem penjada a la plaça d'Ocata i que va 

ser enretirada el dissabte passat. 

Es comenta que ha sortit una notícia al diari on deia que l'Ajuntament de l'Hospitalet de 

Llobregat estava estudiant una proposta per fer que les persones aturades siguin les 

encarregades de treballar el dia de les eleccions. Als ajuntaments s'escullen, entre els 

funcionaris, a persones per tal de treballar en les eleccions, fent tasques com ara el recull de 

dades elecorals. Aquestes persones cobren per fer aquesta tasca i la idea de l'ajuntament de 

l'Hospitalet és donar la possibilitat que aquesta feina la facin persones aturades. S'enviarà un 

correu electrònic a l'assemblea de l'Hospitalet, per tal que ens diguin si ells tenen més 

informació sobre aquesta qüestió, ja que ens sembla una bona idea per proposar-la al Masnou. 

En referència al cinefòrum del divendres 14 d'octubre es concreta que serà a les 19'00h. 

Mitja hora abans convocarem a la gent del col·lectiu “Som lo que sembrem” per preparar-lo. 

La idea és fer una presentació, passar el documental “El món segons Monsantos” i després fer 

una xerrada col·loqui. Acordem que el dijous 13 d'octubre a les 20:00h anirem a Ca n'Humet 

per decorar el local amb cartells amb informació sobre els transgènics. Cadascú portarà alguna 

cosa de menjar (pizza, truita de patates....) per després sopar allà. Com sempre hi haurà 

crispetes i begudes. 

El Quique es compromet a fer els cartells per la difusió del cinefòrum. 

 

Pels propers cinefòrums, la Georgina, que participa amb Greepeace a Barcelona, proposa que 

seria bona idea fer alguna xerrada sobre energia que ells ja tenen preparada. Es buscarà un 

documental sobre aquesta temàtica. 

 

En referència on podem fer les properes assemblees, acordem que de cara a quan faci mal 

temps i faci fred, el col·lectiu Barrakades informarà a la federació d'entitats que els dimecres 

farem allà l'assemblea a l'espai de les entitats. 

Els diumenges com que Ca n'Humet està tancat, la Núria parlarà amb els del Blau per veure si 

podríem reunir-nos allà. Es comenta però, que els dies que hi ha futbol no podríem fer-hi 

l'assemblea. La Lluna podria ser una altra  opció. 



Encara no s'ha pogut aconseguir la resposta que ens va donar l'ajuntament a una de les 

sol·licituds del cinefòrum per tal de fer l'altra opció de carta per enviar a l'alcalde. S'intenta 

aconseguir per tal de poder escriure-la. 

 

Acordem que es penjarà el resum del ple a l'N-1 perquè es pugui veure i modificar pels altres 

assistents. 

En referència a l'escrit que volem enviar al periodista de El Periódico, hi ha alguna proposta 

d'enviar-li un text molt breu, tipus titular, però la Sònia creu que és millor donar-li informació 

tal com ens va demanar. Ni tan sols sabem si encara està interessat en aquesta informació.  No 

acordem res en referència a aquest punt. 

  


