
ACTA ASSEMBLEA 04/12/11

• Educació

-    S’ha enviat mail al Sr. Antenta per veure si pot venir a donar una xerrada. A l’espera 
de la seva resposta.

-    També s’ha preguntat per mail a Assemblea Teià per les dades de las persones per a 
donar xerrades, que ells tenien.
-    Es parla de veure la possibilitat de combinar xerrada amb concert de “Cançó 
protesta” i fer-ho en un bar, per exemple, al Blau. Quan tinguem fixada la xerrada 
veurem la posibilitat de fer-ho així.
-    És important fer una bona difusió dels events. Hem de planificar bé la difusió i és per 
això que creiem més important crear qualsevol event: cine-fòrum, xerrada, etc.. amb 
temps suficient, millor fer menys i poder preparar-ho millor.

• Fòrum Social

-    Hem de fer més difusió dels actes del Fòrum Social, penjant cartells, etc.

-    Es comenta la pel·lícula de “La Clase” que vàrem veure el divendres a Ca n’Humet.

• Temes Globals

-    Es parla de la possibilitat de que una persona s’encarregui d’anar a les Assembleas 
d’altres pobles per colaborar d’una forma més activa amb ells i també poder veure què 
és el que ells fan per a agafar noves idees i compartir experiències.

• Participació

-De cara al proper diumenge es parla de portar cadascú un parell de punts que creiem 
important que apareguin en el nou pla de participació. Al gener, en principi, hauria de 
celebrar-se el taller per a la creació del pla i la idea és crear una sèrie de punts que 
nosaltres considerem totalment necessari que siguin inclosos en el pla, perque es puguin 
sol·licitar a l’hora de realizar-se el taller.

Les signatures en contra de la venda dels pisos per part d’Incasòl han de ser entregades 
a ICV-EU ja que ells les gestionaran, per si hi ha que realitzar algun tipus d’acció 
posterior a l’anunci de la cancel·lació de la venda.


