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

ORDRE DEL DIA 

- Tríptics

- Samarretes

- Pancartes

- Calendari

- Funcionament assemblea

- Cinefòrum

TRÍPTICS

- Acabem d'enllestir els últims tríptics que restaven per doblegar.

- Es comenta la possibilitat d'aconseguir 1000 fotocòpies en fulls de colors de les noves pancartes a 35€, i que es farà 
servir  els  diners  del  pot  comú.  Es  faran  100  còpies  de  cada  una  de  les  plantilles  (5  en  català  i  5  en  castellà).  
S'encarregarà en Josué.

- Els que tenim en color es reparteixen entre els assistents i es penjaran de seguida.

- 500 dels que imprimirem en fulls de color es comentarà als comerços per tal de penjar-los. S'acorda que dimarts dia 16 
(segur que ja disposem de les còpies) fer una assemblea de curta durada i anar penjar els cartells junts pel poble.

- Els altres 500 es guardaran per fer  una segona enganxada a  principi  de setembre.  Els tríptics que disposem es 
repartiran el dia del cinefòrum i la resta el dimarts 16 mentre es fa la enganxada de cartells.

SAMARRETES

- Es concreta consultar preus d'estampació de samarretes (a Badalona es coneix d'una tenda que en fa).

CALENDARI

- Per  tema  de  calendari/festes  l'assemblea  de  diumenge  14  s'anul·la/s'ajunta  amb  la  de  dimarts  16.  (es  farà  una 
assemblea de curta durada i s'anirà a penjar cartells).

FUNCIONAMENT ASSEMBLEA

- Encetem un col·loqui respecte el funcionament/participació de l'assemblea. 



- Tot parlant decidim de fer-la més inclusiva, escoltant a les persones que no coneixen la dinàmica i aclarint-hi els 
dubtes  (realització  d'un  recull  de  neguits  de  la  població),  tractant  a  l'hora de  que  la  gent  sigui  participant  del  
moviment assembleari

- Es reflexiona sobre l'assistència, les motivacions i el que es plantejava en un principi a l'assemblea i de com hem 
intentat crear una mica d'organització interna i unes línies a seguir per tal de definir-les.

- Reconeixem que de mica en mica estem passant d'un estat d'indignació amb la realitat política actual i del voler trobar 
eines eficients i dinàmiques però per temes més individualitzats per tal de pal·liar-la, a un estat on la indignació és 
més acurada (informada) i on entenem la necessitat de canviar el global per tal de que les nostres individualitats 
siguin respostes i representades. Cal transmetre tant la idea de que podem compartir les inquietuds individuals com 
que demanem que també hi hagi una mobilització vers l’àmbit més general.

- Entenem també important fer una crida a les persones que han abandonat o que no s'han unit a l'assemblea per tal de  
entendre'ns millor, recollir les seves idees i treballar conjuntament en el grau que cadascú/na estigui disposat/da.

- Nando fa una explicació que trobem molt encertada sobre la transparència com a base de la participació i accepta 
enviar una argumentació (semblant a la que ha exposat) per tal d'adjuntar-la al acta.

CINEFORUM

- Es treballarà dilluns dia 8/08/2011 en la rectificació del cartell del cinefòrum de dijous 11/08, es faran còpies i es 
portaran a l'assemblea del dimarts següent per tal de fer-ne difusió. 

- No hi ha resposta de la instància presentada demanant el punt de llum, així que es tornarà a demanar el punt de llum i 
el permís de romandre a la plaça d'Ocata el dijous 11/08/2011 de les 21h a les 0.00. Es confirma que ja està enllestida la 
presentació (PowerPoint) per després de la pel·lícula i que disposem del material necessari a excepció de la clavilla 
pel punt de llum. 

- Confirmat que hi haurà crispetes.

- S'extreu la idea de crear una pestanya al blog amb els links dels trailers de les pel·lícules del cinefòrum.

- Es decideix crear un "evento" al Facebook pel tema del cinefòrum afegint una petita explicació i tràiler.

SEGÜENT ASSEMBLEA

- Com a feina per a tractar dimarts dia 9/08 queda estudiar-nos i extreure'ns les línies a seguir d'alguns reglaments de 
participació ciutadana de viles que en disposin.

- Es  comenta  el  contactar  amb  persones  qualificades  i  de  valor  cultural  per  tal  de  presentar  una  proposta  de 
participació d'aquestes a la comissió encarregada de la creació del reglament de participació ciutadana de El Masnou 
un cop tinguem una base   consensuada des de l'assemblea.

INSTÀNCIA



- Encara  no  s'ha  respòs  per  part  de  l'Ajuntament  la  instància/mail  on  demanàvem  informació  sobre  la  comissió 
encarregada de la creació del reglament de participació ciutadana de El Masnou, en cas de no rebre-la o  que la 
resposta no estigués a l’alçada es proposa trobar totes les maneres legals d'aturar la seva tasca fins que es compleixin 
un termes acceptables vers la ciutadania.

- Paral·lelament  a  la  feina  d'aquesta  comissió,  l'assemblea  vol  ser  partícep/cuidadora  de  la  redacció  d'aquest  nou 
reglament, proposant possibilitats e idees que es recolliran per tal de presentar-les a l’esmentada comissió.


