
Acta assemblea 24/05/2011 

A les 8 i 5 comencem a la cassolada.
¼ de 9 inici de l’assemblea:
Lectura de l’acta del dia anterior
es proposa penjar l’acta a Internet, encara que no s’hagi aprovat, perquè cadascú vingui ja 
informat i alhora estalviar paper
Esmenes sobre apunts que falten a l’acta anterior (tots els apunts seran introduïts a l’acta del 
dia 23/05/2011)

Aprovació de l’acta del dia anterior

La demanda per part de la comissió de logística i acció es va complint; molta gent ha portat 
el material que es va demanar en l’assemblea anterior (megàfons, cadires, escombres i 
material fungible)

Es comença l’assemblea fent un apunt sobre Barcelona. S’explica que tenen problemes 
alhora del consens. És complicada la relació  entre l’assemblea general i les comissions. Ja 
que, a l’assemblea general hi “vota” molta gent que no treballa dins les comissions, i que 
“valora” les propostes sense saber els arguments del per què s’ha arribat a aquelles 
propostes.
Per tant es demana que intentem buscar una forma de treball perquè això no passi a Masnou.

(es genera un gran debat de la metodologia de l’assemblea)

es proposa que les comissions a la llarga siguin quasi bé diàries per treballar els temes 
profundament i que l’assemblea general sigui un cop per setmana i treballar bé les propostes 
de les comissions.
Es proposa una probable votació per Internet.
També es proposa que potser les comissions haurien de tenir més autonomia.
Es comenta que la comissió continguts va tenir problemes per encara els seus objectius, el 
dia anterior. Per tant, es proposa que entre tots definim la finalitat de la comissió continguts: 
anar més a definir propostes concretes o mirar de “canviar” el sistema de l’ajuntament i 
veure com es pot participar més activament en les decisions de la vila.
Es consensua , que les comissions cada vegada que facin una proposta a l’assemblea les 
hauran de presentar amb una breu explicació del procés.

Una noia a rebut un mail amb 5 propostes perquè els governs canviïn, i comenta de recolzar 
aquests documents. La resta de l’assemblea comenta que s’ha de tenir en compte amb 
aquests documents “macros”, ja que parlen d’aspectes que no podríem estar d’acord.
Es posa d’exemple el tema de les retallades.
Tema d’immigració

Es parla de la proposta de canviar el ROM, però es mira de reconduir el debat ja que aquesta 
no era la qüestió ha posar en consens.

Finalment s’arriba a consens de “canviar els mètodes” de l’ajuntament, ja que si no hi ha un 
canvi polític i de maneres de fer, les propostes concretes no s’acabaran de complir mai. Però 
una cosa no treu l’altre, També es deixa constància que un cop la comissió de continguts ens 
informin de diferents formes  per canviar el sistema de participació, més endavant es podria 
treballar les propostes més concretes.

Es torna en insistir amb el mecanisme de l’assemblea perquè sigui més eficaç, i s’arriba per 
acord que la comissió de logística i Acció sigui l’encarregada de donar un format de treball a 
l’assemblea general.

Es reuneixen les comissions i es treballen les propostes



Comissió de logística i acció:
Proposen horaris de l’assemblea diària per tal de agilitzar el procés

Horari assemblea:
20.00 h 10’ Cassolada
20.10 h Assemblea
5′-10′ ordre del dia i informar dels moderadors i prendre acta.
20.15 h comissions parlen dels acords del dia anterior

Logística i acció
Difusió
Continguts
Totes tres haurien de sumar una hora per anar bé.

21.15 h 30′ torn obert de paraula
21.45 h Treball per comissions, posada en comú i proposta ordre del dia per la 

següent assemblea.
* Atenció revisar horari ja que no està massa clar

22.00 h fi assemblea, comissions informen a difusió.

Comissió de difusió:
·Es proposa que al començament (ordre del dia) es faci una esmena de les plataformes 
existents de l’assemblea (face, twitter…)
·Proposta de recollida de signatures d’adhesió o suport a l’acampada, sí és així, s’han de 
preparar uns fulls on hi figurin caselles per nom i cognoms, document d’identitat i signatura 
i que, a l’encapçalament hi ha de figurar el títol o inclús un petit text elusiu al tema que 
signem.
·Es confirma la publicació a la “Clau” dijous 26/05/2011 del manifest consensuat el dia 
anterior.
·Es confirma la disposició d’aquí en endavant de poder participar en un programa de radio 
que en ofereix cobertura.
·Es comenta q es disposarà de les actes del dia anterior cap al mig dia del següent dia a 
disposició de tothom al blog enllaçat amb les altres plataformes…
·Es comenta el tema de consensuar l’aprovació de afegir les fotos/imatges de les que es 
disposa i es reben a las diferents plataformes de difusió.
·Es proposa la creació de “flyers” (ja estan al mail) per a la seva distribució.
·Publicar el Planning del dia següent amb les propostes que surtin de l’assemblea.
·No fer cap filtre als missatges que es facin al blog (es reben al mail xo s’han d’autoritzar per 
ser visibles).
·S’anuncia la creació d’un petit tutorial per tal de fer mes fàcil el tema del Google groups.
·Deixar un acta al plafó que hi ha la plaça.
·Promoure la difusió a nivell particular per part de tots els que ens trobem a la plaça.

Comissió de continguts:
·La comissió consensua la primera línea de treball i prioritza canviar el sistema de 
participació a la vila.
·Proposta de temes a debatre en la propera assemblea:
·Pensar en propostes d’alternativa a les actuals
·Demanar als polítics que ho canviïn
·Proposar una jornada d’experts en aquest àmbit
·Formar una associació
·Buscar propostes d’altres ajuntaments que ens ha serveixin d’exemple
·Presentació de tot el moviment al proper ple municipal, tenint en compte que és el primer 
del nou govern 


