
Acta assemblea 25/05/2011

A les 8 comencem amb la cassolada. Hi ha poca gent i aguantem la cassolada fins a ¼ de 9
¼ de 9 inici de l’assemblea:
Lectura de l’acta del dia anterior
Aprovació de l’acta del dia anterior

Tot hi haver aprovat una proposta d’ordre del dia, proposada el dia anterior per la comissió 
de logística i acció, la retirada de totes les pancartes de la plaça d’Ocata fan que en centrem 
en aquest tema.

La Laia ens informa del que ha passat:
Al veure que al matí del 25/05/2011 tot el material de l’assemblea Indignada està retirat de 
la plaça gent dels indignats fem una petita investigació per entendre que ha passat.
Ens acostem a Manteniment i aquest departament ens informa que ha estat la policia qui ha 
fet retirar totes les pancartes.
Desprès es va cap a la policia i aquesta informa que s’han regit per l’ordenança de civisme 
del Masnou http://www.elmasnou.cat/ARXIUS/ordenances2005/convivenciaciutadana.pdf
La policia també informa que en cap cas ha estat ordre política. Però que al no saber fins 
quin dia estariem i pensant-se que ja havíem acabat… han fet retirar totes les pancartes, i ens 
proposen que entrem una instància a l’Ajuntament per demanar el permís. Un cop aclarit et 
tema amb la policia ens tornem acostar a manteniment per tal de recuperar tot el material i 
s’informa que aquest s’ha enviat a la deixalleria de Mataró i ja ha estat cremat.

Es genera un gran debat amb el tema de la instància:
Hi ha dues postures bastant confrontades. Hi ha gent que defensa fer el que ens demanen i 
entrar-ho per instància.
Hi ha gent que no creu que sigui necessari fer-ho saber per instància a l’Ajuntament.
El debat és estens, cada una de les persones defensa i exposa el per que instància Si o 
instància NO
Finalment veien que ens estem estenent massa i es consensua que la comissió de difusió ho 
treballi  i ens plantegi en assemblea la conclusió arribada.

Ens separem per comissions i ens posem a treballar.

Comissió de logística i acció:
Proposen horari i funcionament 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

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

següent assemblea.
22H fi assemblea, comissions informen a difusió.

·Es proposa definir millor el paper del moderador i també que cada dia siguin dues persones 
diferents que ho portin:
·Moderador 1:
Torn de paraula
Portar una mica la dinàmica de l’assemblea



Controlar el debat i les intervencions i així aconseguir que tot sigui més àgil
·Moderador 2:
1. Ajudar amb el torn de paraula
2. Controlar el temps i fer-lo complir

·També es proposa que s’agafi l’acta des de les persones de la comissió de difusió, però 
tenint en compte que de cada comissió ha de passar la proposta de treball per la propera 
assemblea per tal  que difusió ho prepari.

·Proposen que la comissió de continguts també treballi ens els escrits i reivindicacions que 
hem de fer servir per tal de fer “flayers”, llistat de signatures, Manifest… etc.

Acció Diumenge 29 de maig CERCAVILA-CASSOLADA
10 h Trobada a la Plaça d’Ocata (amb instruments per fer soroll, xiulets, cassoles, 

tambors… etc)
10.30 h Sortida cap a la Plaça dels cavallets ( per la N-II)
11 h Arribada

Lectura del manifest (mans aixecades i fent el símbol d’acord en l’assemblea) + 1 
minut de silenci

Atenció!!! portar document recollida de firmes i flyer informatiu per repartir
13 h Baixar cap a l’Ajuntament fent soroll

Cada dia a les 19 h ens trobem a la Plaça d’Ocata per continuar fent pancartes i 
reivindicacions.

Comissió de difusió:

·Debat instància: Parlem sobre la importància i la necessitat que tenim en fer una instància 
l’ajuntament.
·Entenem com instància una eina per tal de comunicar-nos amb l’ajuntament tant per 
demanar o consultar qualsevol cosa.
·Nosaltres com a col·lectiu no necessitem res de l’Ajuntament, fem servir una plaça pública i 
no necessitem cap infraestructura d’aquest per tant no tenim per què demanar a l’ajuntament 
que ens cedeixin la plaça per a reunió. Ja que la resposta de l’ajuntament pot ser de 15 dies a 
3 mesos, i la nostra activitat pot anar canviant de setmana en setmana i per això haurem de 
fer una instància cada vegada que canviem d’activitat.
·Tampoc tenim cap entitat o associació que ens empari i s’hauria de fer a nivell personal, si 
és així cada una de les persones indignades hauria de fer la instància personal i registrar-la. 
Així evitem que una sola persona es responsabilitzi d’entrar la instància al seu nom.
·Finalment arribem al consens de que no tenim perquè fer ho saber per instància, 
l’Ajuntament ja sap que ens reunim a la plaça i proposem fer una mena d’instància gegant i 
penjar-la. A la propera assemblea la comissió portarà una proposta per tal de ser aprovada.
·Estem indignats i indigandes amb l’aspecte de la plaça i ens posem a fer pancartes i cartells 
per a penjar. Tornem a posar tot de cordill, sense molestar als dos bars de la plaça per tal que 
puguem penjar les nostres reivindicacions altra vegada.
·Treballem en el document de signatures
·Busquem maneres per arribar a més gent, creiem que és important que la gent s’acosti a la 
plaça.

Comissió de continguts:

La comissió de continguts treballa en dos propostes:

·Jornades d’experts
Comentar exemple de Cardedeu o altres ciutats o pobles.
Parlar amb tècnics de l’Ajuntament  per tal de buscar informació del funcionament a novell 
de poble.
Contactar amb intel·lectuals o experts en participació ciutadana



Informació sobre la legalitat de les accions que es vulguin o puguin prendre

·Anar al Ple i Manifest
Pensar objectius del moviment
Demanar el pressupost de l’Ajuntament
Proposta de transparència (càrrecs, contractes, concessions…)


