
ACTA ASSEMBLEA INDIGNADA DEL MASNOU 17/07/11

Comencem l’assemblea a les 20:20h amb 13  persones presents.

-No hi ha ordre del dia, encara que la comissió de continguts ha fet arribar per 
email uns punts a tractar.

Sobre l’entrevista amb l’alcalde:

-Es comenta la trobada amb l'alcalde per part dels assistents i de les persones que 
han sentit l'àudio de l’entrevista, que està disponible a l’n-1.

Es comenta que encara s'està treballant en fer la transcripció de l'àudio i que ja 
està  començada.  Es  diu  que  seria  interessant  col·laborar  en  les  transcripcions 
perquè no ho faci una sola persona. Hi ha moltes preguntes encara per transcriure. 
Qui vulgui col·laborar pot deixar un comentari a l’n-1 indicant quines preguntes 
transcriurà (per tal que dues persones no transcriuin el mateix).

Es proposa que, un cop acabada la transcripción, s’afegeixin preguntes noves al 
qüestionari arrel de les respostes que l’alcalde va fer.

Es debat sobre la idoneïtat de sotmetre la resta de regidors del consistori al mateix 
qüestionari i finalment s'arriba a la conclusió que demanarem  una trobada amb 
cada cap de llista de cadascun dels grups  amb representació a l'ajuntament (ERC, 
PSC, ICV, PP, GiM).
Els contactarem alhora i segons el que responguin anirem elaborant un calendari 
de trobades. En aquest punt sorgeix el dubte de si hem de preguntar a CIU si 
donen com bones les respostes que va donar l'alcalde i cap de llista del grup o si 
prefereixen tornar a fer  el  qüestionari  (encara que entenem que no). De totes 
maneres, vam acordar amb ell que li fariem arribar la transcripció per si hi havia 
alguna rectificació a fer.
En  aquest  punt  es  consensua  reformular  les  preguntes  per  tal  d'adaptar-les  a 
cadascun dels grups (a ERC també, encara que estigués al començament de la 
reunió amb l'alcalde).
 

Valoració del cinefòrum:

 - Van assistir-hi entre 30 i 40 persones.
 - No es va fer fòrum posterior.
 - Es va notar una dinàmica de cohesió i bon ambient.
 - Es comenta :



. d'incloure en futures ocasions una mini-projecció (10 min) de videos sobre 
el moviment del indignats del 15-M que ja existeixen a Internet.

   . augmentar la difusió dels cartells cada cop que fem cinefòrum. Aquesta 
primera vegada la difusió va ser molt fluixa. Ja tenim la plantilla del cartell feta (la 
del Quique), així que només caldrà rectificar-la amb les noves dades.  La idea és 
que cadascú imprimeixi unes còpies i les pengi per la zona on viu facilitant-ne així 
la difusió.

. demanar via instància només el punt de llum pel cinefòrum (encara que 
sigui  a  títol  personal)  ja  que  ja  disposem de  la  resta  del  material  (projector, 
pantalla-llençol i cadires que cadascú es porta de casa).

. plantejar-se de fer el cinefòrum a altres locals (en vistes al futur, quan fagi 
fred o plogui). Es donen exemples de locals tant privats (Blau, Bar la Calàndria, on 
hi ha projectors i pantalla) com públics (com Ca n'humet, que també en desposa).

.  es  consensua  la  creació  d'un  document  de  co-responsabilitat  amb  les 
signatures dels assistents a les assemblees per a cada cop que s'hagi de fer un 
cinefòrum (pel tema de l’assegurança de responsabilitat civil que no tenim). Ja s'ha 
destruït el que vam fer pel primer cinefòrum.

Valoració cercavila de Premià:

 - Es fa valoració molt positiva per part dels assistents de la cercavila. Ha estat 
divertit, dinàmic i informaven sobre dades dels bancs i contra els desnonaments.
Durant el cercavila es van fer diferents accions davant de les diferents entitats 
bancàries: un ball i dues representacions parodiant les situació actual del sistema 
bancari.  

- Es comenta que s'ha creat una plataforma contra els desnonaments, que ens 
faran arribar la documentació de què disposen i es proposa fer difusió d'aquesta 
plataforma per part nostre pels afectats d'El Masnou.

- Els assistents a la cercavila  de l’assemblea de Masnou van parla amb els de 
Premià per realitzar activitats conjuntes en el futur (ens mantindrem en contacte).
Van parlar de fer una trobada dels pobles veïns (baix Maresme) per tal de treballar 
plegats.



- S'acorda tornar a penjar cartells al pont del Caprabo (ja ens han tret els que 
havíem penjat dimarts passat, hem de trobar una manera de fer que sigui més 
complicat de treure). S’acorda fer noves pancartes i posar-les en llocs estratègics 
amb molta visivilitat com ara: la tanca de l’estació d’Ocata just davant la sortida a 
la nacional pel carrer del Casino, la tanca davant de la sortida a la nacional per 
l’avinguda Kennedy, al creuament del cementiri (Av. Joan XXIII), a la sortida del 
peatge d'Alella...

-Es parla de les despeses que s'han pagat amb els diners de la guardiola (esprais 
per fer samarretes, fotocòpies pel cinefòrum) i a partir d’ara queda a càrrec de la 
Mariona perquè qui la tenia fins ara marxa de vacances.

- Es recorda que ja disposem de la plantilla i esprais per estampar samarretes i que 
es farà una altra plantilla amb el logo de l’Assemblea.

- Es diu que cal potenciar l'adreça del googlegroups general i n-1.

- Donada la baixa assitència a les reunions de comissions (de 2 a 4 persones per 
comissió), s'aprova reformular els horaris de les assemblees i fer-ne un per l’estiu. 
A partir d’ara hi haurà només dues torbades setmanals,  dimarts i diumenge de 
19.30h a 22h, on treballaran totes les comissions juntes.

- S'ha de portar els eslògans i díptic del n-1 aquest dimarts per tal de treballar-los.

-  Es comenta que cal  aprofitar  l'agenda d'actes que es fan al  municipi  per fer 
difusió de l'Assemblea (com ja vem fer a les fires al mes de juny).

- S'ha realitzat un resum d'actes i de coses acordades que finalmente  no s'han fet, 
s'ha de fer difusió i anar completant. 

-  Es  proposa  la  creació  de  "rols"  (el  que  pren  acta,  la  persona  que  modera-
condueix  l'Assemblea,  la  que  revisa  l’n-1,  la  que  anota  els  consensos)  que 
realitzaran les persones a cada trobada de comissions/assemblea per tal que no es 
perdi res.

- Es demanen emails de faltaven per completar el llistat general de googlegroups.

S'aixeca l’assemblea a les 22.13h.


