
Assemblea Indignada del Masnou 
Acta 20-06-2011 

 
Comença l’assemblea a les 20.15 h 
No hi ha ordre del dia, ni tampoc gaire gent (som unes 15 persones).  
S’obre el torn de paraula. 
 
::::: 
Qüestions sobre l’assemblea i perspectives de cara a l’estiu 

> Venim d’una setmana amb molta activitat (Marxa de la Sal, mani 19J) i en què hi ha hagut molta càrrega de 
feina. 

>	  Es	  comenta	  que	  només	  hi	  hagi	  una	  assemblea	  setmanal,	  que	  hauria	  de	  ser	  el	  diumenge.	  D’aquesta	  
manera	  es	  pot	  fer	  el	  seguiment	  del	  que	  han	  anat	  fent	  les	  diferents	  comissions.	  

>	  Seria	  interessant	  publicar	  a	  internet	  (preferentment	  al	  n-‐1.cc)	  un	  calendari	  (tipus	  ‘doodle’)	  amb	  les	  
dates	  de	  les	  properes	  assemblees,	  per	  tal	  de	  saber	  si	  hi	  haurà	  quòrum	  suficient	  a	  les	  assemblees	  de	  l’estiu.	  

>	  Estaria	  bé	  enviar	  un	  correu	  al	  googlegroups	  general	  per	  informar	  de	  les	  assemblees,	  especialment	  quan	  
es	  canvia	  de	  data.	  

Es	  proposa	  debatre	  a	  la	  propera	  assemblea:	  

>	  Establir	  una	  assemblea	  setmanal	  i	  decidir	  quin	  dia.	  
>	  Consultar	  a	  través	  d’internet	  l’assistència	  a	  les	  assemblees,	  comissions	  o	  altres	  activitats.	  
>	  Recordatori	  de	  properes	  assemblees	  o	  esdeveniments	  via	  correu	  electrònic.	  

	  

::::: 
Sobre la necessitat de difondre les propostes/conclusions de la comissió de 
Continguts. 

> Un company de Continguts argumenta que després de l’èxit de la manifestació del 19J caldria aprofitar el 
moment i difondre les propostes que ja tenim. Diu que l’Assemblea ja va aprovar un conjunt de propostes sobre 
el tema de la participació, però finalment han quedat recollides a un acta i res més.  

> Sembla clar que això passa perquè no tenim una estructura de funcionament, i és per això que la comissió de 
Logística està treballant per consensuar una metodologia de treball.  

>	  La	  població	  del	  Masnou	  ha	  de	  conèixer	  què	  està	  fent	  l’assemblea	  i	  les	  propostes	  que	  s’hi	  fan.	  

>	  Es	  va	  comentar	  que	  es	  faria	  una	  campanya	  de	  difusió	  del	  manifest	  tipus	  ‘bustiatge’,	  i	  com	  que	  no	  s’ha	  
arribat	  a	  fer	  (més	  enllà	  de	  les	  accions	  que	  s’han	  fet)	  potser	  es	  podria	  aprofitar	  ara	  per	  difondre	  també	  la	  
realitat	  de	  participació	  ciutadana	  al	  poble	  (dificultat	  per	  entrar	  mocions	  als	  plens,	  etc)	  i	  que	  la	  gent	  en	  
sigui	  conscient.	  

>	  Els	  polítics	  haurien	  de	  ser	  gestors	  de	  la	  voluntat	  del	  poble,	  i	  és	  clar	  que	  avui	  dia	  només	  gestionen	  el	  que	  
a	  ells	  els	  sembla.	  Haurien	  de	  ser	  sempre	  requeribles	  i	  no	  pas	  representants	  espirituals.	  

>	  Si	  es	  fa	  difusió	  d’alguna	  qüestió	  ha	  de	  ser	  amb	  un	  objectiu	  concret.	  Abans	  de	  fer	  difusió	  sobre	  les	  
problemàtiques	  de	  participació	  del	  municipi,	  caldria	  tenir	  clar	  quina	  serà	  l’estratègia	  que	  es	  seguirà	  
després:	  l’Ajuntament	  accceptarà	  les	  nostres	  propostes?	  Si	  no	  les	  accepta,	  què	  farem?	  

Es	  proposa	  debatre	  a	  la	  propera	  assemblea:	  



>	  La	  necessitat	  de	  difondre	  l’argumentari	  sobre	  el	  tema	  ‘participació’	  ja	  treballat	  a	  la	  comissió	  de	  
Continguts,	  condensar	  la	  informació	  i	  concretar	  el	  tipus	  d’accions	  que	  caldria	  emprendre.	  

>	  Quan	  la	  comissió	  de	  Continguts	  aporti	  una	  nova	  proposta,	  què	  s’ha	  de	  fer?	  Quina	  comissió	  
s’encarrega	  de	  buscar	  l’estratègia	  per	  dur	  a	  la	  pràctica	  les	  propostes?	  

	  

::::: 
Comissió de Difusió: la necessitat de l’eina n-1.cc 

> S’insisteix en la necessitat de començar a fer servir aquesta eina per poder treballar en xarxa i fer més efectiva 
la comunicació entre comissions, la difusió de continguts, debats de propostes, relació amb altres acampades... 

Es	  proposa	  debatre	  a	  la	  propera	  assemblea:	  

>	  La	  possibilitat	  de	  fer	  una	  sessió	  (Ca	  n’Humet?)	  exclusiva	  per	  aprendre	  el	  funcionament	  del	  n-‐1.cc 

	  


