
Ordre del dia : 13/11/2011

1. Assemblea de Joves del Masnou.
2. Retransmissió del Ple per internet
3. Incasòl.
4. Pla de Participació Ciudadana.
5. Mitjans de comunicació.
6. Retallades Sanitat a El Masnou.
7. Ple de dijous 17/11/2011
8. Cartells electorals a Mataró
9. Pedagogia 20N.

1. L´Assemblea de Joves del Masnou ha fet avuí la seva presentació, amb diferents 
actes,han dinat junts i han fet una xerrada-col.loqui referent a la trajectòria de Ca N
´Humet desde 2001 a l´actualitat.
Sembla que hi ha un Reglament de drets, deures i ús de l´equipament que la Regidora 
desconeix i què ha afectat al “Rovell de l´ou” i a la seva autogestió que es venía 
portant fins ara.
Hi ha un Pla d´Acció Jove que no s´està portant a terme, per diferents discrepàncies i 
que no hi ha interès per tirar el reglament endevant i  permètrer l´autogestió.
El fet afecta a totes les entitats usuàries i s´ha donat el cas de que diferents 
associacions han anat a fer ús de l´equipament de manera habitual i l´han trobat 
tancat sense cap avís.
L´Assemblea de Joves del Masnou pendrà mides.
Altres entitats presents a L´Assemblea Indignada què han de tractar a aquesta 
Regidora es queixen de l ´escasa comunicació que ténen amb ella.
S´acorda convidar a l´Assemblea de Joves del Masnou a la propera Asseblea 
Indignada del Masnou el proper dimecres 16/11/2011 perquè ens informin millor i per 
tal de donar-los tot el nostre suport.

2. Acordem que tot i que a la web de l´ajuntament surt publicat que retransmetràn el Ple 
per internet i que ens sembla molt bona notícia, a més a més el retransmetrem 
nosaltres també, per si no anés bé o no es poguéssin retransmètrer les intervencions 
de la ciutadania que són al final del ple.

3. Parlem àmpliament del tema d´Incasòl.Surt la reunió que vàren fer el dijous passat 
L´Alcalde i el Regidor amb les persones afectades.En aquesta reunió vàren asistir 
també algunes persones de l´Assemblea Indignada del Masnou i els hi va semblar que 
la informació facilitada per part de l´Ajuntament era molt burocràtica i ens expliquen en 
general com va anar.El dia 18/11/2011 els tres alcaldes d´Alella, Teià i El Masnou 
ténen una cita amb la Generalitat per tal d´aturar el procés de venda que sembla que s
´ha de tancar el proper 21/11/2011,com hi ha el cap de setmana per mitg i és molt just, 
acordem:
En primer lloc, tal i com ja estàn fent algunes persones, i també amb la col.laboració 
de diferents comerços del Masnou, quedarem el dimarts 15/11/2011 a les 20h davant 
de l´estació d´Ocata per tal d´informar a la ciudadanía i recullir més signatures.
En segon lloc, com l´Alcalde va dir el dia de la reunió amb els veïns i veïnes afectades 
que hi havia un informe d´un expert que diu que es pot actuar en contra d´aquesta 
venda, entrarem una instancia a l´Alcalde demanant còpia d´aquest informe i 
demanant que es publiqui a la portada de la web per tal de que tothom en pugui estar 
assebentat, ja que el tema afecta a tothom i no només als veïns que hi viuen 



ara.També ens posarem en contacte amb les Assemblees d´Alella i Teià per si volen 
fer el mateix als seus municipis i els enviarem la còpia de la nostra instancia.

          En tercer lloc, en el ple de dijous 17/11/2011, demanarem accions clares i ràpides i 
          Requerirem que es paralitzi el procés i que l´Ajuntament exerceixi el dret a reversió o

retorn del sòl.
Comentem també la notícia que publica La Vanguardia dels 350 equipaments que el 
Govern de la Generalitat ven, per seguir-hi de lloguer, i que aquest fet segueix en la 
línea dels nostres pisos.

4. A la revista El Masnou viu diu que totes les persones interessades a rebre informació i 
a participar en els tallers poden enviar un missatge de correu electrònic amb les seves 
dades personals a: participaciociutadana@elmasnou.cat, Així que cadascun de 
nosaltres ho farà.

5. Tenim dues adresses electròniques més de mitjans de comunicació de la zona del 
Maresme, que afegirem a les que ja tenim i que ens poden fer difusió en un moment 
donat.

6. Desconeixem si hi ha hagut retallades als CAPs de El Masnou i d´Ocata-Teià, tot i que 
La gent diu que sí i hi ha persones que diuen que no se´ls dona medicació, quedem 
que esbrinarem el què.

7. Quedem el dimécres 16/11/11 a les 20h al Blau per tal de preparar el Ple de dijous.

8.   A Mataró els cartells de propaganda electoral han aparegut al matí amb la cara dels 
      politics amb el nas pintat de vermell i en el cartell de CIU on hi posava:” la teva força”, 
      ara diu:” la teva forca”,la proposta de fer el mateix no tira endevant i tampoc la d´anar 
      a retirar els cartells electorals el dia de la jornada de reflexió tampoc.

9.  Parlem del què va passar amb la Jornada que volíem fer de la pedagogía del 20N, ja 
Que ens costava molt car pel fer d´haver de pagar tant l´aula com el taller en sí, i ho 
vàrem deixar córrer.
Sí volem repartir les paperetes que ens van arribar de Mataró, hauríem de mirar bé el 
que posa ja que hi ha qui diu que les coses no funcionen exactament així.
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