
Assemblea Indignada del Masnou 
Acta 29-05-11 

 
Comença l’assemblea amb cassolada a les 20.10 h 
Torn obert de paraula. 
 
::: Proposta d'anar dissabte 4 de maig a la festa de la solidaritat als blocs del Masnou.  

Intervencions: 
> aquest es un acte de l'Ajuntament, no és un acte ciutadà. És a dir, no cal demanar autorització als 
veïns dels blocs. 
> la comissió d’acció hauria de ser l’encarregada d’organitzar una acció. 
S’acorda participar a l’acte: 
- Caldria aprofitar per recollir signatures. 
- La comissió d’acció elaborarà una proposta i la presentarà a l’assemblea. 
 

::: Avui durant la signatura de firmes a la rua se li ha demanat al possible futur alcalde del 
Masnou si volia signar, i ni tants sols ens ha agafat el manifest ni ens ha volgut escoltar. 

 
::: No s'ha avisat cap mitjà de comunicació que fèiem la rua.  

S’acorda: 
- Per a futurs actes socials s’avisarà amb temps els mitjans. Sobretot, M1, la televisió del Maresme. 

 
::: Es planteja la necessitat de fer un pot comú arran de la voluntat d’una senyora de fer una 

aportació econòmica. 
Intervencions: 
> la creació del pot tampoc és del tot necessaria encara, ja que de moment ens hauríem d'esperar a 
que sorgeixin despeses. 
> seria bo crear un “petit” pot per els despeses que ja van sorgint d'impremta. 
> la idea del pot seria interessant per poder demostrar com es financia tot el que estem fent. Per 
demostrar la nostra transparència. 
> aquest pot seria només per al participants de l'assemblea o hauria de ser obert? 
> tothom hauria de ser lliure d'aportar el que cregui. 
> quan algú vulgui fer una aportació, enlloc de fer-la en diners hauria de venir a les assemblees i 
participar-hi. 
Es procedeix a votar la necessitat de fer un pot comú i com fer-ho. 
S’acorda: 
- El pot serà obert, tothom pot aportar-hi diners, de forma voluntaria. 
- No s’anunciarà, es col·locarà el pot al mig de les assemblees i qui vulgui podrà col·laborar-hi. 
- La comissió de logística se n’encarregarà, en principi. El portaran dijous, dia de la propera 
assemblea. 
- Es recomana no abusar del material públic, que cadascú actuï amb responsabilitat i que s’intenti 
utilitzar material i recursos propis sempre que es pugui.  

 
::: Es proposa fer una llista de qui podria aportar material o fer fotocòpies gratuïtament per a 

futurs actes. S’apunta que no s’hauria d’abusar del material públic.  
S’acorda: 
- Intentar no abusar del material públic, que cadascú actuï amb responsabilitat i que s’intenti 
utilitzar material i recursos propis sempre que es pugui. 



 
::: El “grup de dones” celebra un acte el dia 4, i es podria anar a fer una explicació de la nostra 

tasca, ja que s’hi han mostrat interessades.  
S’acorda participar-hi: 
- L’Alicia s’ofereix per anar-hi i algú l’acompanyarà. Dijous se’n donaran més detalls. 

 
::: La comissió de comunicació demana més autonomia per tal d’agilitzar possibles accions futures. 

S’acorda: 
- La comissió de difusió podrà gestionar, sintetitzar o modificar els textos aprovats a l’assemblea, 
sempre i quan no impliquin una modificació dels continguts.  
- Es redirigirà els mitjans al blog perquè ells n’extreguin la informació que considerin adient. 

 
::: Calendari trobades comissions: 

S’acorda: 
-Logística: dimarts a les 20.30 h 
-Continguts: dilluns a les 20 h (si cal també el dimecres) 
-Difusió: divendres a les 20 h 

 
::: Pel que fa a la recollida de signatures: 

Intervencions: 
> en aquest moment, aquest document no té cap tipus de valor.  
> al demanar les firmes no se ha comentat perquè servirien realmente. 
> aquest és un document d’adhesió al moviment d’Indignats. 
> en principi no es presentarà a cap lloc, sinó que es guardarà per si algú ens reclama que “som 
quatre gats reunits” sense recolzament popular. 
S’acorda: 
- Les signatures es guardaran per si les necessitem en algun moment.  
- Les guardarà el Jordi a casa seva tancades amb clau. 

  
::: Pel que fa al canvi de dinàmica de l’assemblea: 

S’acorda: 
- Es crearà un esdeveniment al Facebook on quedin clars els dies d’assemblea i de reunió de les 
diferents comissions i se’n farà la difusió adient.  
- Caldrà aprofitar les assemblees per fer recollida de firmes. 

 
::: Es recorda l'acció de demà de treure 150/155 euros del banc.  

Petit debat al respecte sense consens.  
S’acorda: 
- Cadascú farà el que consideri oportú. 

 
::: Es fa una esmena sobre el text que s'ha publicat al Tribuna Maresme Digital.  

S’acorda:  
- En cal una rectificació. 

 
::: Es proposa la creació d'un històric d'acords per deixar constància de totes les decisions 

aprovades en les assemblees. 
S’aprova. 

 
::: La comissió de logística deixa penjat a la pl. d’Ocata un plafó de participació per escriure-hi 

peticions, propostes, etc. 



 
::: Es comenta que el noi ferit greu a pl. Catalunya està millorant. 

 
::: Es consensua que aquest és un moviment plural i global en contra de prejudicis sobre nacionalitats, 

races o altres. 
S’aprova. 

 
 
 
	  


