
ACTA DE L’ASSEMBLEA INDIGNADA
2 D’AGOST DEL 2011

Comencem a les 19.53
 
ORDRE DEL DIA:

- Instància Ajuntament.
- Cinefòrum.
- Tríptics.
- Cartells.
- Acció sobre el dret de petició per a demanar la reforma constitucional.
- Accions per aquest mes.
- Correccions de l’acta.
- Recull d’iniciatives consensuades.

INSTÀNCIA

- S’acorda fer una instància o un mail a l’Ajuntament per demanar informació sobre la comissió que es crearà per a la 
realització  del  reglament de  participació  ciutadana i  la  posterior  modificació  del  ROM. Les qüestions  que es 
decideix exposar son les següents:

o  Qui formarà dita Comissió Especial?
o A la redacció del Reglament de Participació Ciutadana hi haurà participació ciutadana?
o Quins grups o persones individuals participaran en la seva redacció? 
o Quines vies hi haurà per tal de participar?
o Les opinions seran vinculants?
o De quina manera tindran en compte sí la ciutadania està o no d’acord amb el Reglament resultant?
o Quina difusió es farà d’aquest Reglament?
o Comptarà l’elaboració d’aquest Reglament amb la participació de l´Assemblea Indignada del Masnou?

 
Es decideix enviar-ho amb aquest format per tal de rebre respostes més acurades i no de genèriques per a varies preguntes.

CINEFORUM

- Es parla sobre el cinefòrum. S’aprova el cartell amb el disseny d'en Quique (només s'ha de rectificar “cine foro” per 
cinefòrum).

- Es consensua que no hi hagi explicació prèvia per motius de la llarga durada de la pel·lícula.
- Es consensua el text i el Power Point que s’exposaran després de la pel·lícula. (està molt avançat i només fan falta 

algunes puntualitzacions).
- Ja està presentada tant al plafó de la plaça com al n-1 la instància on demanem el punt de llum a l'Ajuntament.

TRÍPTIC

- Aprovat el que hi ha disponible al n-1 i que conté ja totes les rectificacions. S'aprova la seva impressió i difusió.

CARTELLS



- Dels cartells basats en el tríptic acabem d’enllestir el següent:
o Saps què?.1 falta fer arribar la versió en català.
o Saps què?.2 falta aclarir més la imatge de fons i fer arribar la versió en català.
o Creus? es deixarà el dibuix del laberint i el text anirà per sota.
o Proporcional vots/signatures: s'ha d'afegir contextualitzacions i fer la versió en català.
o Qüestions: aprovat

- Es farà tantes còpies en color com sigui possible i es compraran fulls DIN A4 de colors per les fotocòpies en b/n.

ACCIÓ  SOBRE  EL  DRET  DE  PETICIÓ  PER  A  DEMANAR  LA  REFORMA 
CONSTITUCIONAL

- Es  consensua  que  estem  a  favor  però  que  no  disposem  de  temps/efectius  per  tal  de  començar  una  recollida  de 
signatures, així que es proposa començar amb aquesta iniciativa més endavant.

- S'ha de consultar si els fulls de recollida de signatures han d'estar segellats prèviament per l'òrgan pertinent.

ACCIONS PER AQUEST MES

- Es planteja la possibilitat de fer més accions aquets mes, a part de les ja encetades i com no se’n proposa cap, de 
moment es posposa aquest punt.

 
CORRECCIÓ DE L’ACTA

- Degut a les vacances de la persona encarregada de corregir les actes i el viatge sobtat per feina de la seva suplent,  
assumeix  la  tasca  una  altra  persona  de  l’assemblea  (la  Mariona),  a  qui  s’haurà  d’enviar  les  anotacions,  que 
retornarà per tal de penjar-la al blog.

RECULL D’INICIATIVES CONSENSUADES

- Es comenta de presentar via instància el recull d'iniciatives que s'han anat esmentant i consensuant a les assemblees 
realitzades fins ara, per tal de que no quedin només en bones intencions.

L'assemblea s'aixeca a les 21h.


