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1. 20.00-20.15 Comencem amb casserolada

2. 20:20 Comença l’assemblea

• Es comenta que pels fets ocorreguts a Plaça Catalunya durant el matí,  molts dels 
membres de l’assemblea estan allà oferint el seu suport i per això no assistiran a 
l’assemblea

• Es reparteixen diversos cartells sobre la RUA del diumenge 29 per a la seva difusió

• Es llegeix el text/manifest dels Indignats de Masnou per als nous assistents.

• Es  comenta  que  aquesta  assemblea  de  Masnou ve  generada  des  dels  moviments 
massius  de  Barcelona  i  Sol,  i  que  correspon  a  la  decisió  de  descentralitzar  el 
moviment per estendre’l localment.

• Un dels participants de l’assemblea s’ofereix per tots els que vulguin col·laborar amb 
els acampats de Plaça Catalunya, ja que ell hi anirà aquesta nit per dur-hi menjar o 
tot els que es vulgui aportar.

• Es recorda que l’assemblea de demà serà a les 18.00 h.

• Finalment, s’explica el funcionament d’aquesta assemblea i la divisió que tenim feta, 
de moment, en les diferents comissions.

3. 20:30 Comença explicació de les Comissions

• Comissió Logística

1. Es proposa deixar de reunir-nos cada dia, perquè a la gent no li va bé, i passar 
a reunir-nos 2 cops per setmana, un el dijous i l’altre el diumenge.

2. Es recorda la proposta que els dies de reunió de les comissions siguin els 
dilluns, dimarts i dimecres.

• Acció

1. Cercavila diumenge 29

a. Aprofitant  la  celebració  de  la  fira  de  comerciants  de  la  plaça  dels 
Cavallets, es proposa quedar a les 10.00 a la plaça d’Ocata per sortir a 
les  10.30,  tot  passant  per  la  N-II  (per  fer  difusió)  fins  a  la  plaça 
Llibertat, per acabar finalment a les 11 a la plaça dels Cavallets (foto 
polítics). Allà s’intentarà muntar una paradeta per recollir firmes.

Finalment es baixarà a l’ajuntament per seguir fent pressió.

b. A la plaça dels Cavallets s’intentarà fer també una assemblea (per tal 
que la gent en vegi el funcionament), un minut de silenci i la lectura 
del nostre manifest.

2. Tema de l’e-mail sobre l’acció del 30 de maig

a. Aprofitant el moviment massiu contra els bancs de retirar 150 euros 
dels comptes corrents.

• Això genera un petit debat sobre l’efecte que pot causar aquest 
moviment, i finalment s’arriba a la conclusió que és un gest 
simbòlic per demostrar que el poble està unit.

3. Es planteja de fer una jornada de videoreflexió on es passi un vídeo sobre les 



acampades, sistema econòmic actual, etc., i després, si fos possible, que algú 
ens parlés sobre com funcionen els bancs (targetes, dipòsits a termini…)

• Comissió de Difusió

1. A causa de l’absència de la majoria de coordinadors d’aquesta comissió i com 
que no tenim l’acta del dia anterior, no se’n pot fer un bon resum i es comenta 
de memòria com va tot.

2. Resum de les tasques dutes a terme per aquesta comissió.

3. Avís que ja sortim anunciats als mitjans del poble i fins i tot per la comarca 
(ràdio Mataró, La clau, el Tribuna Maresme)

4. Entrada en contacte amb l’acampada de Cambrils. I contacte imminent amb la 
plataforma de Premià.

5. De l’assemblea d’ahir, com a punt important, la necessitat de distribuir el full 
informatiu sobre la Rua del dia 29, i recordar no penjar-los als senyals de 
trànsit per no molestar.

6. Creació d’un text informatiu per enviar a les diferents associacions esportives, 
culturals i altres formades al Masnou.

7. Avís  que  cada  dia  a  partir  de  les  12  es  pot  trucar  a  un  programa (COM 
RADIO) on hi ha un programa de micro obert, en el qual es pot parlar del que 
es vulgui (sense filtre), i on tot el tema de les acampades és en l’ordre del dia, 
ja que és un tema de molta actualitat.

• Comissió de Continguts

1. Dos objectius principals: transparència i participació ciutadana.

2. Temes proposats (però de necessària revisió)

a. Participació:

• Fer referèndum a partir de 150 firmes

• Fer una comissió ciutadana

• Utilització de les noves tecnologies per fer sentir  la veu del 
poble

• Crear un pressupost participatiu

• Claredat en la transmissió d’informació per part dels polítics 
(no a la tecnocràcia)

b. Transparència

• Fer un manifest en forma d’embut, que connecti amb els ideals 
més  utòpics  (més  macros)  i  anar  baixant  fins  als  dos  més 
concrets (locals), que són transparència i participació ciutadana 
(MARC)

4. TORN OBERT DE PARAULA

• Es comença parlant sobre la situació de Plaça Catalunya i arriben molt bones notícies sobre 
la situació dels acampats. Ja s’han tornat a muntar totes les carpes i la gent hi ha anat en  
massa.

• Males notícies també sobre un noi a qui han disparat a discreció i li han perforat un pulmó, i  
sobre una agressió a l’Arcadi Oliveras, a part de totes les altres agressions.



• Una assembleària comenta un moviment individual que ha fet aquest matí:

Per les obres que es van fer  al  mercat  vell  a la N-II,  van desarticular  tot  el  sistema de 
cloaques del seu carrer. Més tard, el van tornar a reparar a tot el veïnat, però com que ella era 
l’última veïna del carrer, no li van arribar a arreglar el sistema de la seva llar. Finalment, i 
després de moltes queixes i gestions amb l’Ajuntament, les va haver de reparar ella amb els 
seus diners, tot i haver fet pressió a arquitectes, obrers, etc… durant la reparació general del 
carrer. I tot i així, encara té problemes amb els desaigües quan plou.

Avui s’ha plantat davant de l’Ajuntament amb dues pancartes per demanar que es solucionés 
aquest  problema  i  Enric  Folch,  el  regidor  d’urbanisme,  li  ha  dit  que  en  15  dies  el 
solucionarien.  Ella,  no  contenta  amb  la  resposta,  ja  que  era  una  simple  resposta  oral 
(d’aquelles que després mai es fan efectives), li ha comentat que ja que ella ha presentat una 
instància escrita l’Ajuntament te l’obligació de contestar-li por escrit, cosa que no han fet. 
En lloc d’això li ha dit que el problema és cosa seva i no de l’Ajuntament. Aleshores ella li 
ha al·legat que a la resta de veïns sí que els ho van arreglar tot, menys a ella, que és l’última. 
Finalment, la resposta de l’Ajuntament ha sigut que no li podrien solucionar el problema 
“perquè ara mateix no hi ha diners”

• Sergi: Proposa fer pressió sobre els grups polítics majoritaris per uè rebutgin D’UN COP I 
PER SEMPRE la violència utilitzada pels cossos de seguretat. Hem de fer amb ells el mateix 
que ells han fet a Bildu! 

• Marc:  Avui  han  arribat  un  grup  de  mercenaris  (mossos  sense  identificació)  i  els  allà 
acampats han aguantat sense cap tipus de violència. Finalment han aconseguit que fossin els 
mossos els que marxessin.

El que realment buscaven no era un desallotjament per temes de sanitat  ni  de seguretat 
(celebració de la victòria del Barça) sinó crear una autèntica batalla campal.

• Sonia: Avui els mossos anaven allà amb intenció de desallotjar per netejar, la resposta dels 
acampats ha sigut que ja netejaven ells, però els mossos els han dit que no, que havien de 
marxar, i els acampats s’han plantat, perquè el primer que han fet els mossos ha estat endur-
se els portàtils i altre material necessari per a l’acampada.

• Sandro: Los mossos lo que hicieron esta mañana fue ir a provocar para crear una reacción 
violenta, y por ello hay que destacar la inteligencia de los allí acampados, por resistir los 
golpes y no responder a ellos. Los medios simplemente se han dedicado a informar sobre los 
policías heridos para equiparar las cuentas i desacreditar el movimiento.

• Carles: Igualment i per desgràcia, moguts per la ràbia, alguns dels acampats han respost 
violentament, i també s’han vist els típics grups violents que van a buscar enfrontaments 
amb la policia, i d’aquest fet s’ha de destacar que ha estat molt bé que la gent (els acampats) 
els ho hagin impedit per evitar les càrregues.

Per altra banda, a Sol els comerciants dels voltants de la plaça han demanat el desallotjament 
per poder seguir amb els seus negocis.

• Marc: El que està clar és que els mossos han fet més del que han reconegut més tard, perquè 
està clara, en els vídeos, la violència utilitzada. Nosaltres, que hi hem estat presencialment, 
podem assegurar que la màxima resposta ha sigut el llançament d’una ampolla BUIDA o 
papers. Hi hi ha hagut moviments d’autèntica autocontenció per part dels acampats perquè 
els mossos realment anaven provocant de mala manera i aconseguir que al final marxessin 
ha provocat una grandiosa alegria, fins al punt de veure’s abraçades amb desconeguts. Cal 
destacar que a part del cordó al mig de la plaça també hi havia mossos als accessos i al final 
han sigut ells els rodejats.

• Júlia: A part de les càrregues i la violència, s’han emportat el material (es podria dir que 



l’han robat)  i  que han rebentat  portàtils  i  fins i  tot  un dels servidors que utilitzaven els 
acampats per penjar tota la informació del moviment.

• Sergi: Avui realment s’ha demostrat qui és el violent, i que el discurs aquest tant “facilón” 
que  fan  normalment  ha  quedat  desacreditat.  Si  haguessin  respost  amb violència  el  que 
hauríem perdut seria la raó.

• Aleix: El que hem de fer és treure alguna cosa bona de tot el que ha passat aquest matí, des 
de la web de l’acampada de Barna, es demana la dimissió de Felip Puig.

• Es interessant fixar-se en altres mitjans de comunicació, que són els únics que ensenyen els 
vídeos importants en què es pot veure la gent evitant reaccions violentes contra els mossos, 
etc.

• Sonia: S’ha comentat que es farà una demanda col·lectiva

• Alfonso de Premià: Vinc de l’assemblea de Premià de Mar, fa 3 o 4 dies que hi som, i 
seguirà fins diumenge, i vull comentar que allà es parla molt bé de la vostra assemblea.

També vull afegir que aquests fets són molt fàcils de perdre en la memòria, en aquests  
anys de repressió hi ha hagut molts casos com aquest i crec que el cos d’antiavalots 
hauria  de  desaparèixer,  no  dimitir-ne  el  cap,  sinó  ser  esborrat  perquè  són 
completament innecessaris i inútils.

• Gema: Seria molt interessant que els que celebrin la victòria del F.C. Barcelona també és 
manifestin en contra dels fets d’aquest matí i a favor del moviment social.

• Marc:  estic  d’acord  que  els  antiavalots  són  innecessaris,  i  estem  farts  de  les  seves 
provocacions per crear reaccions violentes i tenir excuses per agredir. I cal destacar un altre 
cop la gran paciència dels acampats per la sensació d’impotència que creaven els mossos.

• Aleix: PUIG DIMISSIÓ!!! Que surti alguna cosa bona de tot els que ha passat aquest matí.

• Deli: Proposo incloure en un manifest que els antidavalots s’han de dissoldre i els perquès 
d’això.

• Sergi: Felip Puig el dia de la mort de Bin Laden va dir que portarien la llei fins a l’extrem i 
una mica més enllà, això per a qualsevol advocat és considerat com un delicte. Per tant, es 
podria dir que Felip Puig ÉS UN DELINQÜENT!!!

• Júlia: Proposo que per al cercavila de diumenge es facin també cartells en contra de Felip 
Puig.

• En acabar l’assemblea, una dona ha recordat que el 4 de juny hi ha la festa de la solidaritat  
als blocs d’aquí Masnou, i que seria interessant anar allà a fer difusió del moviment.

FINALMENT ES TORNA A RECORDAR QUE DEMÀ ES QUEDA A LES 18h.


