
 

 

   

ASEMBLEA NACIONALISTA DO SALNÉS. 

 

CONVOCATORIA XUNTANZA DA ASEMBLEA NACIONALISTA DO S ALNÉS  

 

LUGAR:  CENTRO SOCIO-CULTURAL DE BARRANTES – RIBADUMIA 

(Está no Centro de Barrantes, vindo dende a rotonda da autovía ao chegar ao primeiro semaforo hai que coller a esquerda, pola rúa 

pegada a praza de abastos, e avanzar 100 metros ata chegar a unha capilla; o Centro social esta ao lado da capilla.  (se entrades 

dende Ribadumia é no último semaforo a dereita) 
 

DATA E HORA: MARTES, 3 DE XULLO, AS 21.00 HORAS. 

QUEN PODE ACUDIR: CALQUEIRA PERSOA QUE DESEXE PARTICIPAR. 
 

 

Como sabes xa está convocada a Asemblea nacional constituinte do Novo Proxecto Común a nivel 

galego, que tera lugar o 14 de xullo no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela. E como parte do 

proceso establécese que se xuntarán as distintas asembleas constituidas para debatir os documentos 

que se presentan e propor aquelas modificacións dos mesmos que estimedes convinte.  

 
 

ORDE DO DÍA 

 

1.- Explicación do proceso constituinte do Novo Proxecto Común a nivel galego, 
e de cómo participar na asamblea nacional constituinte do 14 de Xullo. 

 

2.- Debate dos documentos de principios organizativos e estatutos e principios 
políticos que se proponen para a nova organización, así como do 
regulamento da Asemblea. 

• Debate sobre os documentos en xeral (achéganse co presente mail). 

• Recollida de propostas concretas de aportación, modificación ou supresión de 

apartados dos documentos (a efectos de axilizar o debate e trasladar logo as distintas 

propostas á comisión redactora, pedímosche que no caso de querer presentar algunha proposta de 

modificación aos documentos, ou ben a traigas por escrito ou a remitas ao presente mail)  

3.- Varios. 

 
Dado o carácter aberto da xuntanza, se coñeces a calqueira persoa que poida estár interesada en asistir, 

non dúbides e facerlle chegar o presente convite. 

 

Esperando contar coa túa presenza. Atentemente. 

 

O Salnés, 27 de Xuño de 2012 

 

 

 

Ramón Mouriño Alfonso. 

Membro da Xestora Comarcal da Asemblea Nacionalista do Salnés. 

Ramon.mourino.alfonso@sergas.es  (tfno.: 605.782.167) 


