
 

Acta de la reunió de la Xarxa pels Drets Socials 

 

Dia: dimarts 8 de gener de 2013 

Lloc: Espai de Solidaritat 

Assistents: Ana M, Núria R, Xevi, Carles, Ester, Salvador, Jorge, Peru, Yasser, Ana P, Sebas, 

Jordi, Flora, Judit, Pau, Toni, Lídia i Cèlio 

S’excusen: Núria M, Marta 

 

Ordre del dia: 

1. Marxa per la Dignitat 

2. Espavila’t 

3. Altres  

 

1.  

S’informa que a l’ajuntament de Salt s’ha creat un grup, Entesa per la dignitat, que ja tenen un 

esborrany del manifest que llegiran. 

S’acorda que les treballadores de la neteja dels hospitals Santa Caterina i Josep Trueta podran 

fer un parlament denunciant la seva situació. S’acorda que en tots els parlaments es controlarà 

el temps. 

S’informa que la junta de personal de l’hospital Josep Trueta ha decidit sumar-se a la marxa.  

S’acorda que els sindicats demanaran als seus delegats que disposin d’hores sindicals que 

aquell dia se les agafin per assistir a la marxa.  

S’acorda demanar als centres per on passa la marxa que imprimeixin el cartell i el manifest i el 

pengin a les seves cartelleres. S’acorda de fer aquesta mateixa demanda als delegats/des 

sindicals dels centres de treball gironins.  

S’acorda que cada organització sindical portarà els megàfons que té. 

S’acorda que en Yasser preguntarà per correu-e si algú ja ha informat del recorregut de la 

marxa a Interior, en cas que no ho hagi fet ningú se n’encarregarà ell.  

 

S’acorda que la comissió d’acció serà l’encarregada de marcar els temps de la marxa 

(aturades, parlaments, etc.) i que es reuniran per acabar-ho de concretar el dilluns 14 a les 19h 

a l’Espai de Solidaritat.  

S’acorda que hi hagi 2 o 3 grups de 4 persones que es vagin tornant per portar la pancarta. Es 

proposa que cada entitat designi una persona. Hi ha 3 voluntaris suplents: Sebas, Ester i Ana 

P.  

S’acorda que els companys de CCOO parlaran amb la junta de personal de l’hospital Josep 

Trueta per l’organització de l’acollida i el vermut.  

 



S’acorda d’anar a repartir octavetes (en una cara el manifest resumit i a l’altra el cartell de la 

marxa) al mercat de la Devesa el dimarts 15 entre les 11 i les 12.30h. Els i les que hi puguin 

assistir es trobaran a les 11h davant el restaurant Dúplex (ronda Ferran Puig xamfrà amb 

passeig de la Devesa). 

 

S’acorda de fer una roda de premsa per presentar la Marxa per la dignitat i la setmana de 

l’Espavila’t. Serà el dimecres 16 a les 12h a l’Espai de Solidaritat. En Carles parlarà dels temes 

generals i hi haurà una persona per cadascun dels 4 drets bàsics (salut, educació, habitatge i 

treball) per parlar específicament d’aquests temes. En Xevi s’encarregarà de fer la 

convocatòria. 

 

2.  

En Sebas refarà el text en què es convida les entitats a organitzar actes durant la setmana de 

l’Espavila’t per incloure-hi la petició que previ a l’acte en si es presenti la Xarxa. 

S’acorda que el programa d’actes es tancarà el 14 de gener però que s’anirà revisant cada dia 

per si hi ha entitats que n’organitzen passada aquesta data poder-ne fer difusió també.  

S’informa dels actes que ja hi ha programats. 

• Dx 16, Ser.Gi, xerrada sobre el tema hipotecari a l’escola la Farga de Salt 

• Dg 20, Col·lectiu Dones en l’Església, taller sobre mancances a la ciutat adreçat a nens 

dins el mercat d’intercanvi del barri de Sant Pau 

• Dm 22, Càritas, taula rodona sobre la ILP de dació en pagament 

• Dv 25, Justícia i Pau, xerrada sobre cooperatives de crèdit  

• Dv 25, CUP, xerrada sobre cooperativisme 

• Tota la setmana, Coordinadora ONG, aparador de denúncia  

 

3. 

En Xevi informa del projecte que tenen en ment a la Mesa d’Entitats d’una televisió que doni 

veu a la ciutadania i que es financi amb el petit comerç. 

En Sebas proposarà al dimoni.com que obrin una finestreta al seu web on es reculli la 

informació de la Xarxa i enllaci amb el nostre blog. 

En Xevi proposa que els textos, cartells, etc. els donem per vàlids de manera ràpida per poder-

los penjar al blog i donar-li més dinamisme. 

En Yaser demanarà a un programa de Ràdio Salt si ens poden entrevistar.  


