
Assemblea de Casc Antic
 
Proposta d'ordre del dia per l'assemblea del 2011.08.17 
 
Presentació de l'assemblea 
 
1. Rols de l'assemblea (rotatius): 
        - Moderad@r
        - Persona encarregada de prendre nota dels torns.
        - Dues persones que s'encarreguin de prendre nota de tot el parlat i redactin l'acta
2. Recordatoris per part del moderad@r: 
         - Dels acords de relació de l'assemblea: Obertura, autoorganització, escolta, honestedat, 
horitzontalitat, respecte, paciència, responsabilitat, transparència. 
        - Del llenguatge gestual que s'utilitza: "aplaudiment mut", " estic en desacord "," no 
t'enrotllis "," llenguatge sexista ". 
       - Preguntar si hi ha gent a l'assemblea i recordar al blog poden trobar les actes dels dies 
anteriors i que seria convenient que les revisessin. Les actes i ordres del dia estaran penjades a 
l'hort. 
 
ORDRE DEL DIA
 
Recordar que l'ordre del dia es prepara en una reunió oberta a tothom que té lloc els 
divendres a les 19.00 h. La idea és que sigui una tasca rotativa que tots la fem alguna vegada. 
En la mateixa reunió es redacta l'acta de l'assemblea anterior. 
 
1. Aprovació de l'ordre del dia: torn obert per a aportacions que tinguin efecte immediat, 
suggeriments o queixes respecte al mateix (10 `).

 
2. Proposta d'acció. PERQUE AMB LA POBRESA NO S'HI JUGA
Dia : Dijous 18 d’Agost de 2011 Hora : des de les 18:00 fins a les 20:00
Lloc : Generalitat de Catalunya, Plaça Sant Jaume, Barcelona
Acció : Concentració sorollosa; Porteu tot el què pugueu per a fer soroll.
 
La Generalitat de Catalunya , a través del departament d’Empresa i Ocupació, ha canviat 
sense avisar a ningú i sense cap criteri tècnic la manera de pagar les R.M.I. (Rendes Mínimes 
d’Inserció ). Ho han fet mitjançant xec bancari a “domicili”, i aquests han arribat molt més 
tard , conseqüència d’això, molta gent en situació vulnerable que depèn d’aquests ajuts ha 
perdut el poc que tenia, a vegades, fins i tot han hagut de dormir al carrer..
 
3. Queda pendent debatre la relació amb la premsa i l'ús de recursos.


