
ACTA DE L’ASSEMBLEA 
 
Data: 30/10/2011 
Hora d’inici: 19.25 
 
Ordre del dia: 
 
1. Document de funcionament de l’Assemblea 
2. Xerrada de Sanitat 
3. Castanyada indignada 
4. Local 
5. Propostes de la Coordinadora 
6. Documental 15M 
7. Torn obert de paraula 
 
1-Document de funcionament de l’Assemblea: Falta enllestir l’apartat del consens. Es 
treballarà el dimecres. El document s’anirà modificant, si cal, en funció de les 
necessitats que sorgeixin. 
 
2- Xerrada sobre Sanitat:  
-Començarà com a molt tard entre 6 i 7. 
- S’ha fet una instància demanant el local pel dia 26. Es tindrà la confirmació abans del 
dimecres. En cas de no ser possible aquest dia, es proposa el 2 de desembre. Els cartells 
i els fulls volants poden començar-se a fer abans, deixant espais en blanc a l’apartat del 
dia i l’hora. 
-Les dates de les tongades de difusió depenen de la confirmació del dia de la xerrada, es 
tractarà el dimecres. 
 
3- Castanyada Indignada: Es va fer una instància per demanar el permís per dilluns 
però es cancel·la per falta de temps. 
 
4- Local:  
-Mos: El podrem utilitzar tant dimecres com diumenge. S’ha de preguntar si hi ha WIFI 
(Meri?). Es decideix que el dimecres dia 9 ens hi començarem a reunir, de 20.30 a 11.00 
com a màxim. 
-Bindu: continua pendent la confirmació. 
-Per difondre el nou punt de trobada es penjaran cartells o cartrons a la plaça de 
l’Església, a la plaça de l’Ajuntament i es difondrà per Internet (bloc, e-mail, facebook). 
 
5- Coordinadora: 
 
a)Propera assemblea el 8 de novembre a Vallirana. 
 



b) Marxa del Baix Llobregat Nord per una vaga genaral el 18 de desembre:  
-S’ha proposat fer quatre marxes i coincidir totes a Molins de Rei a les 7 de la tarda i 
allí fer una assemblea conjunta. Cada poble hauria de reunir unes 100 persones.  
-Des de l’Assemblea d’Esparreguera no podem treballar-hi, però hi donem suport.  
-En cas d’anar-hi, ho farem com a assemblea, ja que ara mateix no és viable aplegar 
unes 100 persones, tal com es proposava.  
-S’ha de contactar amb Olesa i Martorell per veure què volen fer i coordinar-nos 
(Marta?). Es parlarà el dimecres. 
 
c) Acampada el 19 i 20 de novembre a plaça Catalunya i als pobles per les eleccions: A 
Esparreguera hi ha gent disposada a acampar dues nits (la de dissabte i la de diumenge). 
Se’n parlarà dimecres. 
 
d) Es comenta que hi ha assemblees que estan desapareixent. 
 
e) Cartells de Jo també estava al Parlament: abans de penjar-los s’ha de confirmar d’on 
provenen. Es preguntarà a la propera Coordinadora. 
 
6- Documental del 15M: S’estrena el dia 4 a les 22.30. Es proposa fer un videofòrum. 
Es decideix que es prepararà després de la xerrada de Sanitat. 
 
7- Torn obert de paraula: 
 
-Obra de teatre de la companyia de Vallirana: Es deixa per més endavant perquè no 
podem assumir més accions. 
 
-Pot: Tenim el porquet. L’altre, d’uns 40 euros, el David el deixarà al Mos. 
 
-Presentació del material comú del qual disposem (cartells, manifestos, enganxines, etc). 
 
-Es recorda la Xerrada de l’Arcadi Oliveres a Olesa. 
 
-S’informa que el CAP tanca les urgències el dia 7, i les farmàcies de guàrdia també. 
Proposta de pensar una possible acció. 
 
Es tanca l’Acta a les 20.40 
 
 
 


