
Acta 25/09/11

Comencem a les 20.10h

- Es fa constància que ha arribat una resposta de Jaume Oliveras a una instàn-
cia que  va presentar  una persona respecte a informació i voluntat de partici-
par del pla de participació ciutadana. No contesta a res, no dóna ni dates ni 
dades concretes…

- Es fa constància de que han tret la pancarta de la plaça per un acte que es va 
celebrar. S’ha de preguntar què han fet amb ella.

- Es llegeix un resum del succeït al Ple durant la presentació de la moció i co-
mentem també les intervencions dels participants a l’assemblea.

- Debatem sobre les percepcions sobre com havia anat la presentació de la 
instància via PSC. Es discuteix el fet de presentar-la o no per punts.  S’arriba a 
la conclusió d'enviar a tots els vídeos i treballar en conceptes que vulguem  
desenvolupar. S’adjuntarà el resum del ple que s’ha confeccionat.

- S’acorda tornar a insistir al Jaume Oliveras amb respostes que va dir que do-
naria i que ja li vam demanar via mail després de la trobada amb ell.

- Es puntualitza alguns punts sobre les modificacions al blog i plataformes de 
difusió, es reduirà la despesa d’energia en publicitar les noticies rutinàries (ac-
ta del dia, dia de trobada i horari...) per posar més èmfasi a les novetats més 
rellevants.

- Es confirma la disponibilitat de “som el que sembrem” pel dia 14 d’octubre a 
les 19h a ca n’Humet. Es convocarà la trobada a les 18.30h.

- Es comenta que ja hi ha alguna proposta pel recull de pel·lícules  pel cine-
fòrum combinat amb el cicle de Barrakades. Es llegeix un llistat a afegir al re-
cull del n-1.

- Es farà un mail pel periodista de “El Periódico”. Es posarà en comú mitjançant 
el googlegroups.

- S’acorda les respostes als mails de les Js, d’acampada Mataró pel 8 d’octubre 
i col·laboració per part de les entitats pel tema del pla de participació ciutada-
na.

- Es fa saber que els primers vídeos penjats al n-1.cc del que vam gravar al Ple 
estan incorrectes i que es modificaran (ja estan canviats).

- S’informa que disposem dels contactes de 1tv i que en demanarem una còpia 
del enregistrat al Ple.



- S’acorda realitzar l'explicació sobre wordpress el proper diumenge 2 d’Octu-
bre per tal de que hi hagi més persones portant el blog. Ens trobarem a les 
18.30h a la pl. d’Ocata i anirem a un lloc proper amb els recursos necessaris.

- A partir d’ara no hi haurà ordre del dia com fins ara estava entesa, sinó que 
es formularà a partir dels punts que aportin els assistents  a l’assemblea al 
començament d’aquesta per tal d’evitar que un tema quedi penjat si falta la 
persona que s’encarrega d’aquest.

Finalitzem l’assemblea a les 22.20.

 


