
ACTA ASSEMBLEA 26/02/12
• Es tracta l’acte de “retorn del taller de participació” celebrat ahir dia 25/02/12 

als Vienesos. Explicació a las persones que no van assistir dels diferents punts 
que es van presentar com recollida dels tallers amb els polítics, tècnics, 
ciutadania i entitats. També es comenten els diferents dubtes que es van plantejar 
per les persones assistents  després de l’explicació. Tots i totes enviarem mails 
perquè se’ns inclogui com a persones interessades en formar part de la comissió 
de seguiment del pla.

• Creiem que és important que el tema de la vinculació de l’alcalde amb el cas de 
l’ACM, no quedi sense resposta i que vagi passant el temps, sense haver rebut 
una contestació a tots els dubtes que s’han plantejat fins que quedi en l’oblit. Es 
per això que crearem un post on s’indicaran les explicacions donades per 
l’Alcalde i les preguntes que vàrem realitzar en el ple, les quals encara no hem 
rebut resposta.

• Tal i com vam quedar, hem de canviar l’enquesta penjada a la web i plantejar 
una nova pregunta, la pregunta que es decideix és:

En relació al caso ACM, ¿Què creus que hauria de fer l’alcalde? (si es pot, s’introduirà 
un link al post que es farà sobre el tema)
Res. Estic satisfet/a amb les explicacions donades.
Una audiència pública on es doni resposta a la ciutadania.
Dimitir.

• Comentem la sol.licitud rebuda per a fer difusió de la info de www.podem.cat, ja 
que se’ns demana si podem encarregar-nos de distribuir la revista que s’està 
posant en marxa. Es crea una comissió de 3 persones que estudiaran la viabilitat 
de portar-ho a terme.

• El dimarts hi ha ple extraordinari per tractar els pressupostos del 2012, no hem 
aconseguit informació al respecte, i no podem comentar res sobre el tema, 
només que alguns de nosaltres assistirem.

• Un de nosaltres s’encarrega de preparar cine-fòrum sobre la memòria històrica
• Recordem que el proper 3 de març (dissabte) assistirem a Premià de Mar de 16h 

a 18h a la Trobada Maresme i a les 18h a la manifestació en contra de les 
Retallades.

• Es parla de preparar a nivell local un esdeveniment per a la celebració del primer 
aniversari del 15M, tenim que matitzar la data i en què consistirà 
l’esdeveniment.

• S’ intentarà incloure una nova pestanya al bloc perquè es pengin links de llibres 
o lectures que puguin ser interessants.
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