
Acta 2a trobada d’assemblees del Maresme 

1.Reflexió de com anat a cada assemblea després del 15-O

 -El Masnou: S'ha trobat un minvament d'assistència a les assemblees. Abans de 
l'estiu tenia 3 comissions (continguts, acció i difusió) però es va unificar tot. Han 
focalitzat la seva feina cap a la transparència i la participació ciutadana.
Han "inspirat" la creació d'un Pla de participació ciutadana, han presentat una 
proposta de com fer-ho i una moció en contra del que el consistori el porti a terme en 
condicions gaire inclusives de la ciutadania. Mantenen contacte amb les entitats locals 
i pensen "forçar" la seva inclusió a les trobades que es facin per elaborar el pla.
Ara estan en contacte amb Alella i Teià per a fer un seguiment i futures accions en 
contra de la venda de pisos socials per part d’Incasòl i el tancament d’alguns serveis 
dels CAPs.
Han portat a terme cinefòrums (amb bona acceptació). Estan preparant un taller 
d’acció participativa sobre la democràcia representativa, encara que no el poden 
confirmar per manca d’espais disponibles. Fan un seguiment de l'activitat política 
local, assisteixen als Plens i han presentat varies instàncies al respecte dels temes que 
es tracten i demanant solucions a la manca de transparència i de capacitat de 
participació sinó és col·lectiva. Es troben els dimecres anterior al Ple i tots diumenges 
a les 20h.

 -Cabrils: són uns 30 asistents habituals. Focaliten les seva dinàmica a nivell 
local. Van fer feina d’aproximació, i han colocat unes bústies de sugeriments. 
Actualment van fent accions. Un POUM alternatiu, al·legacions a l’ordenança 
municipal, i xerrades. Mantenen una relació tensa amb l’ajuntament. Alguns dels 
participants de l’assemblea també formen part del consell del poble. Es reuneixen els 
divendres.

 - St. Iscle: són pocs però constants. Assisteixen als plens i fomenten la difusió de 
la informació. Hi ha poca resposta del poble encara de la posada al dia de les notícies 
que fan. Aquest diumenge 13/11 organitzen una xerrada sobre la llei d’Ondt.

 -Pineda de mar: Després d'un bon inici ha afluixat. Van estar acampats fins que 
es va reduir massa l'assistència. Van fer una perfomance el dia d'investidura del nou 
govern. Han portat a terme xerrades. Han presentat instàncies. Tenen contacte amb 
entitats municipals. Actualment no tenen
gaire clar cap a on enfocar les futures accions. Se’ls ha unit l’assemblea de st. Iscle. 
Es troben en assemblea els divendres.

 - Premià de Mar: Bona assistència fins a l’estiu. Ha costat arrencar després 
d’aquest i ha una davallada en el nombre de participants a l’assemblea, encara que es 
manté al bloc i es reflexa a les accions. Van fer un cercavila amb performance en 



contra del sistema financer i cinefòrum. El dia 11/11 pesaran “Debtocracy” a la 
biblioteca municipal, amb la col·laboració de l’alcalde. Serà a les 19h i haurà 
col·loqui posteriorment.

 - Vilassar de Mar: Abans del 15M ja hi havia una estructura existent, encara que 
han notat un descens a l'assistència aquesta estructura i la seva feina continua. Els 
grups que ja estaven constituïts de forma prèvia es mantenen de forma paral·lela al 
"moviment". En fan difusió en nom propi. Estan enllestint la creació d'un Consell de 
la Vila. Hi ha molta repressió i dificultats per part del consistori però han vist una 
bona resposta popular. Porten a terme xerrades i es reuneixen segons les necessitats. 
Han creat la Universitat Social que inauguraran el 26/11 a les 19.30 a l’Ateneu Social. 
Donada la bona valoració social el grup d’ICV els va demanar de reunir-se demanant-
se per aquesta bona acceptació (troben que els treuen seguidors).

 - Mataró: els ha minvat l’assistència. Les comissions ara són grups.

 ·Difusió (barris): fomentaven les assemblees de barri. Ha redireccionat cap a 
actes concrets de formació de cara a les eleccions. Promocionen la xerrada “Como 
votar en este país -y no morir en el intento-“ d’aquest diumenge dia 13. El dissabte 12 
faran una acció “sofa tele” per fer critica i promoció de la xerrada.

 ·Educació: estan organitzant jornades sobre l’educació publica. Hi ha un gran 
malestar per la situació actual i les notícies de privatitzacions futures. Es vol fer més 
difusió per arribar a crear assemblees als instituts.

 ·Sanitat: no hi ha comissió sinó que es col·labora amb una coordinadora que ja 
existia. Es reuniran amb l’alcalde properament.
Estan treballant en la creació de llistes de contactes i un calendari comú d’accions 
entre les diferents assemblees.

* Esta en marxa la Universitat lliure a partir d’un grup paral·lel al 15M. És un 
projecte i de cara al futur es volen coordinar actes. Es farà la presentació en un futur 
proper.

* Acció als bancs: esta en desenvolupament.

 - Vilassar de Dalt: Tenen una assistència estable. Es troben els dilluns a les 
20:30h. Fan l’assemblea itinerant pels barris. Tenen tres comissions. També han 
repartit bústies. Assisteixen als plens i tenen contacte amb l’alcalde. Han portat a 
terme cinefòrums i xerrades. Han presentat esmenes al reglament de participació 
ciutadana, han fet un acte al CAP en contra del tancament d’urgències, han fet 
perfomance i estan pensant en accions pel 20N.

 - Alella: Els ha minvat l’assistència. Es reuneixen els dimarts. Ha portat a terme 
un cinefòrum. Després de l’estiu ha costat arrencar però hi ha resposta vers les 



retallades en sanitat i la venda de pisos socials. Ara estan recollint signatures en contra 
del tancament del CAP.

2. Accions pel 20N. Propostes dels diferents llocs de l’estat i les nostres pròpies.

*No hi ha consigna de vot per part del moviment.
*Es fa menció que vot nul es sols quan la papereta està guixada (va fer-se així al 
recompte de les municipals).
- Acció per fer difusió de la xerrada “Como votar en este país -y no morir en el 
intento-“
- Dia 20N repartir informació a peu d’urna sobre les diferents possibilitats al marge 
dels partits majoritaris.
- Retornar la propaganda electoral. Només cal escriure “devolució” al sobre.
- Es vol fer un resum dels programes electorals de la província de Barcelona i 
publicar-la (s’està fent ja).
- Arrencada de cartells la nit del 18 al 19 de novembre.
- “Tunejar” cartells i fanals (nas vermell als cartells dels polítics), portar cartells als 
cotxes.
- Demanar al president de taula estar presents al recompte.
*Es fa l’apunt d’aprofitar les accions per a recollir mails per ampliar els llistats i 
augmentar la difusió.

3. Sanitat i educació.

- S’està fent un recull d’informació.
- S’han trobat connexions entre CiU i clíniques privades.
- Està plantejat ocupar l’hospital de Mataró.
- Fins ara es feien els “dimecres al Sol” però ha tingut poca repercussió i ara es fan 
altres actes per fomenta la participació.
- Es comenta la possibilitat de crear una pestanya a cada bloc per fer un recull 
d’informació sobre sanitat, creació d’un llistat de mail i que hi hagi una persona 
responsable d’assistir a la reunió (dimarts o dimecres) al centre cívic de Mataró.
- Vaga el 17N contra les privatitzacions de l’ensenyament.

4. Millora de comunicacions.

A la primera trobada es va acordar la utilització de diferents vies de comunicació.
El llistat de correu s’acaba d’omplir amb les direccions de les assemblees que no hi 
eren.
Sobre el googlegroups s’està mirant d’unificar els 2 grups que es van crear. Es farà 
properament la invitació per formar part del grup correcte.
El bloc comú està creat, però s’està treballant en implementar una eina que sigui 
capaç de reunir les actualitzacions de cada bloc de les assemblees directament al 
15Maresme.wordpress.com.
El llistat de telèfons també s’amplia amb de nous dels assistents a la trobada



S’informa que existeix un grup al n-1 (15M Maresme) al que es poden afegir les 
assemblees que encara no utilitzin aquesta eina.

5. Torn obert.

No s’arriba a portar a terme un torn obert gaire endreçat ja que comença a ploure i es 
comença a aixecar la trobada. No obstant mantenim una sèrie de converses i ens 
emplacem a una nova trobada.


