
Assemblea Indignada del Masnou 
Acta 02-06-2011 

 
20.15 h > Cassolada 
20.22 h > Assemblea 
 
Es comenta que els bars de la plaça s'han queixat de les trobades que fem, diuen que 
han perdut diners. 
Es deixa el tema per al torn obert de paraula. 
 
::::: 

Comissió de logística i acció 
 
1.  Ens presenten la guardiola, una caixa transparent on es posaran tots els diners 
recaptats i els tiquets. Es comenta que no s'anunaciarà en cap mitjà de comunicació, 
però si alguna persona vol fer donació es posarà dins la caixa, tot i que recordarem 
que és més necessari material divers. 
 
2.  Acció dissabte 4 de juny Festa de la Solidariat. La festa serà de 18 a 22 h 
a la zona esportiva Pau Casals, als blocs, la comissió proposa fer l’assemblea de 
diumenge als bolcs. 
S'acorda: 
Fer rua des de la plaça d'Ocata fins a Pau Casals en rua (la comissió de logistica 
pensarà l'intinerari), arribada, i simular una assemblea perquè la gent en vegi el 
funcionamet. També es proposa fer un plafó per tal de recollir propostes.  

Coses a fer: 
Cartell per penjar i difonre l'acció (comissió difusió) 
Fulls recollida de signatures (comissió difusió) 
Intinerari (comissió logística i acció) 
Plafó propostes (comissó logística i acció) 
A les 17.30 h la comissió de logística i acció serà a la plaça d'Ocata amb 
material per fer pancartes 

 
3. Debat sobre la itinerància de l'assemblea general dels diumenges. Hi ha 

dues postures: 
A) Intentar fer les assemblees dels diumenges en diferents places del poble. 
B) Establir la plaça d'ocata com a lloc fix per fer les assembles i fer accions per 
tot el poble. 

S’acorda:  
Aquest diumenge 5 es farà a la plaça d'Ocata i a la propera assemblea es decidirà si el 
dia 13 es fa als blocs (és festiu, per això l’assemblea de diumenge es farà dilluns. 
 
 
4.  Ple d'investidura: dia 11 de juny a les 12 h 
 
La comissió planteja diferents idees per tal de planificar l'acció: 

− Anar-hi un grup gran per omplir el ple o un grup reduït i representant 
− Dur pancartes o no 
− fer soroll o no 
− Portar una mena de distintiu o no 

Intervencions: 
- Hi ha gent que defensa omplir el ple i portar pancantes, cassoles i tot allò que faci 



falta per cridar l'atenció 
- Hi ha gent que defensa ser prudents escoltar i respectar el ple d'investidura i com a 
molt fer algun acte simbòlic com seure tots a terra en silenci i descol·locar els polítics 
S’acorda: 
Es deixa el debat per a la propera assemblea. 
 
 
5. Passi de vídeo i xerrada 
La comissió de difusió ha fet arribar un llistat de ponents diversos i propostes per a 
diferents temes, que ens ha facilitat acampadabcn i proposen que es faci un passi de 
vídeos i una xerrada sobre algun dels continguts que estem treballant. 
Es presenta el Vander, jove del Masnou molt implicat en l'acampada de plaça 
Catalunya, i ens comenta que ell forma part de la subcomissó de debats i xerrades i 
que podem comptar amb ells per a qualsevol cosa. 
S’acorda: 
La idea agrada i es decideix que la comissió segueixi treballant-hi i faci una proposta 
en ferm a la propera assemblea.  
 
6. Altres propostes que s’estan treballant i encara per concretar:  

- taller de pancartes. 
- tallers anticrisi on es pugui ensenyar a la gent a elaborar els seus propis béns 
de consum.  

Ho segueixen treballant i ho presentaran a la popera assemblea. 
 
 
::::: 

Comissió de Continguts
Continguts traballen en dos paràmetres: Transparència i Participació. Avui 
només s'exposen propostes de participació. 
 
Basant-nos en el ROM actual, han comprovat que només hi ha dues maneres de fer 
participació activa dins de l'Ajuntament del Masnou, ja que hem de recordar que es 
pot assistir als plens i es pot parlar, tot i que la conversa, queixa o proposta que es 
faci no quedi registrada en lloc. 
 
Models de participació activa actuals (ROM): 
 
1 - per fer propostes a l'Ajuntament (ex: presentar mocions al ple) cal o que la 
proposta l'entri un grup municipal o que s'aconsegueixin les signatures d'un 5% del 
cens electoral. Tot i així la proposta només s’entra a tràmit dins la Junta de portaveus, 
que no vol dir que passi al ple. 

Proposta de la comissió: 
La comissió fa la proposta de reduir el 5% del cens electoral a l'1% del cens de 
residents al Masnou, (els empadronats), ja que hi ha persones que són residents i 
empadronades al Masnou, però que no tenen dret a votar en unes eleccions. Serien, 
doncs, entre 170 i 200 signatures. Això permetria entrar una moció al ple. A més, 
s’arriba a l'acord que sigui la persona o la representant legal de l'entitat que presenti 
la moció/proposta qui l'hagi de llegir i defensar en el ple, amb torn de rèplica si algun 
grup municipal fa preguntes, queixes o demana aclariments.  

Resum de la proposta per a l'Assemblea:  



• 1% del padró (incloses persones de 16 anys, tal com marca la legislació 
d’Iniciatives Legislatives Populars, del Parlament de Catalunya)  

• La persona que presenta la proposta la defensarà al ple.  
• Torns de rèplica de 2 minuts, també per a la persona que presenta la moció.  

 
 
2 - Es pot fer una consulta popular que l'alcalde tirarà endavant si s'aconsegueixen 
1.000 signatures més les signatures del 10% del cens electoral (aproximadament 
unes 2.700). 
 
L'ús de consultes populars vinculants es farà en els supòsits següents: 

• el pressupost d'una acció o activitat supera un X% (cal decidir-lo).  
• una acció o activitat ha de sobrepassar els anys d'un mandat (4 anys) i marcar 

la política del següent govern. 

Conclusions: 
La proposta que es fa és si de moment semblen correctes els supòsits? 
És un tema complex i que s'ha de treballar molt més per a properes assemblees, 
alguns membres de la comissió faran un estudi per desenvolupar aquest punt i 
presentar-lo a la comissió de continguts i a l'assemblea. 

 
::::: 
Comissió difusió 

1. La comssió de difusió felicita les persones que estan treballant en el blog de 
l'assemblea. El Xavi ens explica les actualitzacions, els diferents apartats creats, la 
proposta de fer enquestes on-line, l'actualització de les actes penjades i l'enllaç amb 
flickr per tal de visualitzar tot el material visual. 

Intervencions: 
Es crea un petit debat sobre lautlilizació de les diferents eines informatives; blog, 
facebook i twiter. Des de l'assemblea es demana que en revisem la utilització i en fem 
una proposta per fer un bon ús de les diferents eines. 

 
2. S’informa de l'assembea de pobles i barris que proposa l'acampada de plaça 
Catalunya el dissabte 4 a les 12 h. Persones de la comissió de difusió hi aniran i 
animen la resta de l'assemblea a participar-hi. Quedem el mateix dissabte a les 11 h a 
la plaça d'Ocata per anar-hi junts. 

 
3. Hi ha propostes de logo, la comissió treballarà les opcions per l'assemblea de 
diumenge i presentarà una proposta.  

 
4. S'informa de la xerrada de l'Arcadi Oliveres a l'Acampada de Mataró el 
divendres 3 a les 18 h a la plaça Santa Anna de Matarò. 

 

::::: 
S’aixeca l’assemblea. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


