
Acta diumenge 29.01.12

- Fem esment de la valoració que es fa des de la regidoria de participació 
sobre el taller. Trobem que no és fideligna i comentem les possibilitats 
d’omplir el qüestionari del web de participació cadascun de nosaltres tot i 
que alguns ja han respost amb les apreciacions tractades quan ens hem 
reunit; el mail que s’ha enviat a totes les seccions de l’ajuntament on 
manifestem la sensació de que el taller no ha cobert les expectatives; la 
possibilitat d’afegir enquestes al bloc (ara ja sabem com fer-ho)...

- S’acorda la creació d’enquestes quinzenals. Comencem amb la qüestió de 
si cal portar a terme més tallers sobre el Pla de participació ciutadana.

- Comentem assistir a la creació del consell dels Vienesos, a més de 
plantejar aquest espai per a futures accions.

- Sobre les actuacions a portar a terme vist la falta de respostes, les males 
formes per part de l’equip de govern i l’incompliment d’algunes de les 
responsabilitats es planteja referir-nos al síndic de greuges.

- Es comenta que es va tenint contacte amb persones implicades en la lluita 
per l’educació de diferents pobles amb els que coincidim en diferents 
accions i actes i estem creant una llista de correu per mantenir en contacte 
totes elles.

- Es posa en comú la invitació a assistir a una trobada-xerrades-tallers-
concerts que estan organitzant la assemblea de Malgrat a un local a 
Palafolls. En principi ens adherim i mirarem de proposar alguna activitat.

- Se’ns fa saber que es mirarà de fer publica l’assistència a la xerrada de 
l’Arcadi Oliveras del dia 7 de febrer que organitza l’aula d’extensió 
universitària. 

- Es consensua canviar l’horari de l’assemblea a les 18h.

- Valoració de l’acció d’aturar el desnonament d’en Abdul i la seva família 
a Mataró. Es posa en comú com van succeir els fets. Se’ns va fer saber que 
des del Masnou s’havien posat en contacte amb la FAVM per un proper 
desnonament d’una família de la vil·la. Estem al cas i hem ofert el nostre 
recolzament.

- Encetem una conversa on es reflexiona sobre diferents qüestions, la 
situació d’alguns temes actuals i la resposta de les persones.



 


