
Assemblea d’indignats  i indignades del Masnou

Acta assemblea 26/05/2011
A les 8 comencem a la cassolada. Hi ha poca gent i aguantem la cassolada fins a ¼ de 9
¼ de 9 inici de l’assemblea:

Comissió Logística i acció

Nou funcionament de l’assemblea
- Es trona a explicar el nou funcionalment de l’assemblea proposada per la comissió de 

logística i acció
- 20 h cassolada
- 20.15 h assemblea (oposada en comú per part de les comissions) i torn de paraula
- 21.30 h Treball per comissions (l’assemblea no es torna a reunir fins el pròxim dia)
- Aprovació de l’acta anterior i de la nova proposta d’assemblea

Acció Cercavila diumenge 29
- La comissió ens fa una munt de propostes:
- A les 10 a la plaça d’Ocata
- Pensen que estaria bé tots anar amb les armilles reflectants dels cotxes o bé d’un color 

en concret.
- També es proposa fer el full de recollida de signatures en recolzament a l’Assemblea 

Indignada del Masnou.
- Flyers+ manifest
- Pancartes reivindicatives i molt soroll

Comissió de Difusió

La comissió explica al debat que es va tenir el dia anterior sobre si l’assemblea ha de fer 
instància a l’Ajuntament per a seguir-nos reunint i penjant pancartes  9 cartells.
Proposem fer accions diferenciades:
1. No fer instància ja que no necessitem res de l’ajuntament. No som cap entitat i no 
som prou persones per provocar aldarulls i tenim dret a reunió.
2. Fer una instància cada un dels membres de l’assemblea a nivell personal.
3. Fer una instància simbòlica a   gegant i penjar-la a la plaça.

TORN OBERT DE PARAULA

No omplim et temps acordat i decidim debatre i donar torn obert de paraula perquè la gent 
s’expressi i acordar molts dels punts tocats anteriorment i la possibilitat de donar idees per tal  
que la comissió de continguts es posi a treballar

S’obra un gran debat sobre d’ideari de l’Assemblea

Moltes propostes recolzant el canvi de sistema polític, també s’incideix en el canvi de cada una 
de les persones “individu”  i la consciència d’aquest canvi.
Es vol lluitar per canviar la representació ciutadana per la participació ciutadana. Canvia la 
democràcia representativa a la democràcia participativa i sobre tot a nivell local.
Transparència en totes les accions de l’Ajuntament i sobre tot en els pressupostos.

Per concloure el debat s’arriba a la conclusió que l’ajuntament és de cada ú de les persones 
que formen aquest poble i es vol transparència, facilitat i participació.

Canvi d’horari de l’Assemblea de dissabte:
Dissabte dia 28 assemblea a les 18 h i cassolada a les 20 h.
Fer difusió del canvi



Per que fa a la cercavila de diumenge 29 de maig
Es decideix no vestir de cap manera unitària, però si es demanen pancartes reivindicatives i 
estris per a fer soroll.

Debat sobre l’assemblea i trobades a partir del 29 de maig. Hi ha un petit debat sobre la 
fórmula però es consensua
Ocupar la plaça una setmana més però potser donar més protagonisme a les comissions que 
han de fer molta feina i fer un parell d’assemblees a la setmana.
Es proposa 3 dies de comissions, 2 dies d’assemblea i 1 dia per fer feina més manual.
Cada una de les comissions ha de fer una proposta de 2 dies a la setmana.

Es debatrà la proposta de les comissions i s’intentarà arribar a una conclusió.

Comissió Continguts

         Proposen dos dies de trobada mínim els dilluns i els dimecres
         Necessiten temps per treballar el Manifest a fons
         Debat sobre:

Reclamar un idioma intel·ligible pet tal que la ciutadania entengui la política          local 
Reclamar el pressupost de l’Ajuntament i les diferents partides
Llistat d’empreses contractades per l’Ajuntament
Publicar i reclamar que els sous del i les regidores siguin públics
Referendums: quan signatures es necessiten?
Comissions ciutadanes
Per decidir ara nomes calen un1/3 dels regidors/es. S’ha de canviar?
Que consultin abans de demanar llicències ambientals.
Els càrrecs de confiança

Continguts també es posa a treballar en el Manifest:
El Sergi proposa uns punt que la comissió trobo molt interessant i que es poden anar 
treballant per tal de el Manifest.
La Sonia proposa un manifest pràctic i realista
Finalment es consensua una adaptació de la declaració de l’AcampadaBCN i treballar-ho 
a nivell local.

Propostes de la comissió logística-acció:
1- Proposta estructura setmanal de l’assemblea: 
Plantegem el següent model setmanal: Els dilluns, dimarts i dimecres es reuniran les 
comissions. A poder ser cada dia una de diferent doncs així per una banda aconseguim 
donar la sensació que cada dia hi ha moviment a la plaça i per l’altra aconseguim que si 
alguna persona vol participar a diferents comissions, ho pugui fer. Igualment coincidim en 
que vista la dificultat de quadrar horaris, dues comissions podrien coincidir algun dia.

Es decideix fer dues assemblees generals per setmana. La primera, entre setmana, seria el 
dijous. En aquesta treballaríem els continguts de les comissions la major part del temps, 
sense excloure el torn obert de paraula en funció del volum de feina que portin les 
comissions. La segona assemblea, en cap de setmana, seria diumenge. En aquesta es 
treballaria amb el planning que la comissió de logística-acció va proposar dies enrere. Es a 
dir, la cassolada, 10 minuts per escollir moderador i esmenar l’acte del dia anterior. Es faria 
un ràpid resum del que van esposar les comissions a l’assemblea del dijous, torn obert de 
paraula, i 15 minuts de treball en comissions per plantejar la feina de la setmana vinent. 
2- La comissió de logística-acció decideix reunir-se els dimarts de 20.30 a 22.00.
3- Volem incidir en l’ús del megàfon per parlar en assemblea, doncs encara que no sembla 

agradar gaire, hi ha molta gent a qui no li arriba la veu. 
4- Proposem fer la cassolada només els dies d’assemblea general (dijous i diumenge)
5- Activitats per aquesta setmana:

Diumenge 29: Cercavila fins la plaça del Cavallets. El divendres 27 (a partir de les 



19.00) i el dissabte 28 (de 18.00 a 20.00) prepararem les pancartes. Es proposarà un 
manifest de mínims per acompanyar les firmes.
Dilluns 30: Ens arriba una proposta a nivell estatal per retirar una quantitat simbòlica 
del compte corrent de cada ciutadà (150 euros o un múltiple de 10 per aquells a qui la 
seva economia no els hi permeti). Tenim un text que explica l’acció. A banda de la part 
simbòlica (la gent ens podem unir i prendre decisions col·lectives envers els bancs i 
caixes), gent de la comissió es compromet a buscar informació per saber quin impacte i 
conseqüències pot tenir aquesta acció als bancs i caixes. S’ha de fer màxima difusió si 
s’aprova la proposta doncs el temps que ens queda es limitat i com més gent ho faci, 
més impacte tindrà.


