
ACTA VALL-AMUNT 
8 SETEMBRE 2012 

 
 
 
Ordre del dia: 
 

1- Concert Vall-Amunt (29 setembre) 
2- Vaga d’Educació (12 setembre) 
3- Homenatge a Salvador Allende (11 setembre) 
4- Jornada Reflexió Espai de Coordinació (20 octubre) 

 
 
1- Concert Vall-Amunt (29 setembre) 
 

- Data i lloc: es confirma 29 setembre 2012 al Centre Cívic El Coll – La Bruguera 
- Gent disponible per organització, torns de barra, etc: a Ass. Muntanya s’han 

ofert 6 persones, Ass. Horta compta amb 3 persones, Ass Carmel no ho han 
parlat però seria força gent. 

- Menjar: podem fer entrepans freds i biquinis si trobem sandwitxera. Muntanya 
té una però molt lenta, buscar una altra. Montse de l’Ass Horta s’ofereix per fer 
menjar. 

- Vendre tiquets: es parlarà a cada assemblea però sembla bé la proposta. Unes 
persones que s’encarreguin dels diners i a la barra només servir. 

- Comprar begudes alcohòliques: es parlarà amb Ass Sant Genís (trucarà Ass 
Carmel) i dimecres es preguntarà a la Comissió de Joves. També es pot parlar 
amb La Riera (Ass Muntanya). 

- Grups de música: ha caigut un grup, queda un pendent de confirmació (Jizzy 
Free). Preguntarem a Raul del Centre Cívic i a la Riera. Tenim el contacte d’una 
rapera del barri, Vita (Ass Muntanya farà el contacte). No queda clar si els 
paguem 50€ als grups o no, s’ha de parlar. 

- Vicky (Ass Horta), Adán (Ass Carmel) i Marta (Ass Muntanya) aniran a 
l’assemblea de la Comissió de Joves del Coll dimecres a les 21h al Casal de 
Joves. Han de preguntar pel tema begudes, grups musicals i l’horari de final de 
festa (per si pot venir un Dj).  

- Caixa: la idea inicial era crear una caixa de resistència comuna. Ass Muntanya 
planteja la possibilitat de dividir-ho (tot o una part) entre les assemblees. Ho han 
de parlar les assemblees. 

- Difusió: s’ha de fer a nivell de districte convidant col·lectius i a nivell de l’espai 
de coordinació. Encartellar el barri i fer la difusió pel Centre Cívic i el Casal de 
Joves la setmana abans. 

- Cartell: ja està fet, falta posar grups i logos. Es proposa el lema: “Festa Canalla 
per la Bullanga Diària”. S’aprova. 

- Es proposa fer algunes intervencions a l’inici, final i entre grups. Discurs irònic 
de benvinguda, breu intervenció de AVV Carmel sobre la connexió entre les 
lluites passades i les actuals, breu intervenció sobre la lluita de La Bruguera 
(vaga i creació cooperativa). Una altra opció és convidar a Agenda29 per a què 
parlin del seguiment de les vagues al mitjans de comunicació. Ass Carmel 
s’encarrega del contacte amb AVV Carmel, Ass Muntanya s’encarrega del 
contacte amb La Bruguera. 



- Compres abans concert: begudes alcohòliques (whisky o rom, vodka, ginebra), 
refrescos (coca-cola, tònica, fantes), vi (a la Riera), gel i menjar. Les assemblees 
haurien de posar el diner per avançat. Ass Carmel i Ass Muntanya ja ho tenen 
present. 

 
 
2- Vaga Educació (12 setembre) 
 
Ass Muntanya comenta que a partir del primer contacte establert amb una escola s’ha 
pensat donar suport a l’escola anant dimecres 12 al matí a repartir octavetes sobre la 
vaga a l’entrada. Baixar a les 12h a Pç Sant Jaume i a les 16:30h col·laborar amb 
l’activitat de l’escola Font d’en Fargues. Es proposa fer-ho conjuntament totes les 
assemblees. 
Les assemblees ho parlaran i el dia de Allende es dirà alguna cosa i si no per mail.  
Ass Horta hi anirà directament a la Font d’en Fargues. 
 
 
3- Homenatge Salvador Allende (11 setembre) 
 
Ass Muntanya comenta que dimarts 11 de setembre es tornarà a fer un acte 
d’homenatge a Salvador Allende on s’espera la visita d’alguns/es polítics/ques. Els/les 
volen fer una benvinguda com cal i es demana el suport de les altres assemblees per a 
que participin i portin pancartes. 
Ho parlaran en assemblea i es dirà alguna cosa. Ass Muntanya enviarà un mail 
convocant. 
 
 
4- Jornada reflexió Espai Coordinació (20 octubre) 
 
Ahir divendres 7 va haver-hi una reunió preparatòria de les jornades de reflexió i només 
van assistir dues assemblees.  
Dilluns s’enviaran per correu unes fitxes que cada assemblea haurà d’omplir per poder-
les treballar a la jornada de reflexió prevista pel 20 d’octubre. Les fitxes tracten 
d’objectius, procediments i recursos, i d’estratègia conjunta. 
 
  


