
ACTA DE L’ASSEMBLEA INDIGNADA
9 D’AGOST DEL 2011

Comencem a les 20.00h
 
ORDRE DEL DIA:

- Cinefòrum.
- Cartells.
- Samarretes
- Funcionament assemblea
- Comissió de participació
- Altres

CINEFORUM

− S'ha obert un apartat pel cinefòrum al blog i entrar la instància per demanar el permís pertinent.
− Es crea un llistat amb el material necessari pel cinefòrum i les persones que el poden aportar

CARTELLS
− Ja s'ha començat a penjar els cartells per diverses zones
− El dijous es recullen a impremta les còpies dels cartells que dimarts 16/08/2011 es distribuiran.

SAMARRETES

− S'ha aportat un llistat de botigues d'estampació 
− Demanar pressupost per 25/50/100 samarretes per a tenir diferents preus i decidir.

FUNCIONAMENT ASSEMBLEA

− Es recorda que està pendent afegir al resum d'actes les que s'han anat generant (Es proposa voluntari per fer-ho 
un company)

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

− Hi ha hagut resposta des de l'Ajuntament sobre la comissió de participació que s'ha de formar. Ens demanen que 
ens posem en contacte via telefònica de 8:30 a 14:00 amb el tinent d'alcalde que n'és el responsable. (Es proposa 
una companya per trucar demà dia 10)

ALTRES

− Es comenta que un col·lectiu s'ha posat en contacte amb l'assemblea oferint fer una projecció amb un posterior 
col·loqui amb la seva col·laboració, de com es va dur endavant un projecte de transformar una zona abandonada en 
un centre social i cultural.

− Es comenta que cal recuperar la tasca de posar-se en contacte amb els medis de comunicació a fi de informar-los de 



les  activitats  que  estem  realitzant  per  si  volguessin  cobrir  la  notícia.  (Periódico  /  Línia  Maresme  /  La 
Clau / ... )

− Queda pendent seguir treballant sobre els documents dels reglaments de participació ciutadana que s'han recollit 
d'altres municipis.

Proposta d'ordre del dia per Dimarts 16

− Valoració Cinefòrum
− Concretar xerrada sobre violència (Parlar-ne amb la Lola)
− Dur a terme la tasca de penjar els cartells

L'assemblea s'aixeca a les 21:45h.


