
ASSEMBLEA INDIGNADA DEL MASNOU 
ACTA 26/6 

 
Torn obert de paraula 
 
:::: 

Sobre la periodicitat de l’Assemblea 
Es proposa que a partir del mes de juliol es faci assemblea general només el diumenge.  

S'acorda: 
- A partir del mes de juliol les Assemblees es faràn els diumenges a les 20h. 
- Caldria fer una consulta tipus Doodle per mirar de saber si hi haurà quorum suficient per celebrar les 
assemblees estiuenques, ja que molta gent marxa. 
 

:::: 

Sobre la necessitat de fer difusió de l’Assemblea Indignada 
Intervencions: 
-És molt important fer difusió ara per aprofitar revifada actual del moviment dels indignats i indignades, per 
l'èxit de la manifestació del 19 de juny. 
- Es proposa fer-ho a través de xerrades.  
- Quan s’arribi al consens sobre alguna qüestió, cal fer-ne difusió.  
- Cal trobar mecanismes per fer les actes de les nostres assemblees més públiques, que les vegi més gent. 
- Cal subdividir i especificar els objectius generals de la comissió de Continguts. Cal deixar clar què entenem 
per participació. 
- Cal donar a conèixer en què estem treballant. 
- Pel que fa a la participació, cal mirar el ROM i organitzar xerrada per informar sobre els mecanismes de 
participació existents. 
- Tots i totes hem d’utilitzar l’n-1. 

S’acorda: 
- La comissió de Continguts elaborarà unes frases contundents, que cridin l’atenció (cal anar molt en 
compte perquè tot el que es digui sigui veritat). Les portaran a l’assemblea del dijous 30 de juny per 
consensuarles.  Aquestes frases es difondran a través de: 
a) cartells 
b) escrits als carrers (a l’asfalt). 
- La comissió de Difusió farà un peu de pàgina, un text molt breu que concreti qui sóm, què fem, on ens 
trobem, etc. 

 

Sobre la possibilitat d’organitzar xerrades 
- Hi ha hagut dues propostes de xerrades: una sobre la violència en general, l’altra sobre la violència envers els 
animals, aprofitant els contactes de la comissió de Difusió.  
- Es proposa fer xerrada per presentar-nos com a Assemblea, o bé aprofitar una de les xerrades temàtiques que 
fem per presentar-nos.  

S’acorda: 
Es decideix deixar el tema de les xerrades per al setembre. Intentar, a partir d’aleshores, fer-les amb certa 
periodicitat. Ara cal que ens centrem en la difusió.  

 

Sobre l’organització d’un acte lúdic per promocionar l’Assemblea 
-Es proposa organitzar un acte lúdic aprofitant l’estiu. Es farà una activitat de cinema a la fresca a la plaça 
d’Ocata el proper dijous 7 de juliol. A la propera assemblea concretarem la pel·lícula. 

S’aprova la proposta. 



 
 
:::: 

Altres qüestions 
Desnonaments:  
Cal tenir en compte aquest tema perquè amb la presència d’unes quantes persones es poden aturar. Cal estudiar 
com posar-nos en contacte amb persones amb risc de desnonament. A través de Serveis Socials?  

S’acorda deixar el tema per a més endavant. 
 
Comissió d’Acció: 
- Acció elaborarà una pancarta gran on posi “Assemblea Indignada del Masnou” per penjar al pont del 
Caprabo, on ja hi ha la de l’Assemblea Indignada de Premià.  
- També es farà una plantilla per fer samarretes d’urant l’acte lúdic del 7 de juliol. 
 
:::: 
Fi de l’Assemblea. 


