
Acta 28-05-11

18.30 h Comença l'assemblea
L'assemblea comença amb una mica de retard i sense cassolada perquè som poca gent al 
principi.

1. Es llegeix manifest proposat per a demà a la RUA INDIGNADA.
Es proposa un manifest alternatiu.
Es discuteix sobre quin dels dos manifestos s'ha d'utilitzar: el primer, més directe, o 
el segon, de caire més emocional.

En defensa del text més emocional s'ha de dir que es busca arribar a tot tipus 
de persones, tant els que estan al dia de tot, com els que només miren la TV.
Finalment es decideix per fer un híbrid entre els dos textos, per aconseguir 
un  manifest  que  reflecteixi  les  nostres  inquietuds  i  alhora  desperti  els 
sentiments d'indignació del poble.

2. Es fa una nova proposta: La creació d'un cartell molt gran per penjar al pont del 
Caprabo, que es vegi venint de Premià, perquè se sàpiga que existeix una assemblea 
indignada al Masnou (a l’altra banda del pont hi ha un cartell  de l'assemblea de 
Premià).

3. Propostes per a la Rua del 29/5:

Sortim a les 10.30 de la plaça d’Ocata.
Es passa per la N-II fins a la pl. Llibertat, des d’on es pujarà cap a la pl. dels Cavallets.
Allà es farà una asseguda i un minut de silenci (per la mort del sistema polític i econòmic 
actual  i  pels  fets  del  dia  27  a  la  pl.  Catalunya);  a  continuació  es  llegirà  el  manifest  i 
finalment  es  repartiran  fullets  sobre  el  moviment  d'indignació.  També  es  demanaran 
signatures de suport a l’assemblea indignada del Masnou.

Pel que fa a la lectura del text, es proposa que la facin dues persones diferenciades, és a dir,  
una  persona  de  mitjana  edat  (elegant),  i  una  persona  jove,  per  mostrar  que  en  aquest 
moviment  hi  entren  tot  tipus  de  persones.  Així  doncs,  s’acorda  que  el  Jordi  llegirà  el 
manifest en català i l’Alicia el llegirà en castellà.

4. Cal aclarir els dies de reunió de les diferents comissions.

5. Es proposa un símbol que ens representi, com l'estrella de pl. Catalunya, que es diu 
que podria ser el dibuix de les rajoles de la pl. d'Ocata.

6. Es llegeix el manifest final per si se’n fa alguna rectificació. El text queda aprovat.

7. Es proposa i s’aprova que les assemblees siguin els dijous i diumenges.


