
ASSEMBLEA INDIGNADA 
ACTA 30/06/2011 

 
 
::::: 
COMISSIÓ DIFUSIÓ 
 

 Diumenge 10/07/2011 ve l’Arcadi Oliveres a Teià. A les 18.00 al Parc de  Can Godó. Cada 
mes amb l’excepció de l’agost faran una xerrada concreta (juliol economia, setembre 
educació…). 

 
 Recordatori de la marxa a Madrid des de plaça Catalunya 
 
 S’informa que diumenge 10/07/2011 hi ha la trobada entre pobles i barris al parc de la 

Ciutadella. Es fa cada 15 dies. 
 
 
 El dijous 7/7/11 hi ha Ple a l’ajuntament del Masnou a les 20.00. Hi assistiran uns quants 

membres de l’assemblea (amb identificació: samarreta o enganxines). Per a aquest punt es 
realitzaran dues accions: 

 
o D’una banda, l’assistència al ple 
o De l’altra, s’acorda obrir una fitxa a l’n-1, per tal que hi col·loquem aquelles 

preguntes que desitgem fer als polítics del Masnou, centrant-nos en les seves 
condicions contractuals (pujades de sou, per exemple). En la propera assemblea 
tancarem ja aquestes preguntes i les passarem en format enquesta. Posteriorment es 
citarà els diferents regidors per emplenar aquest qüestionari. 

 
 En cas que els polítics del Masnou s’apugin el sou, es planteja fer una acció amb presència 

física 
 
 S’ENTRARÀ INSTÀNCIA SOL·LICITANT una reunió amb el nou alcalde. 

 
 
::::: 
COMISSIÓ ACCIÓ 
 

 Es col·locarà una pancarta al pont del Caprabo. Li falta un petit retoc però ja estarà 
enllestida. 

 
 A la festa major de Premià es comenta què faran els indignats d’allí, alguna acció. No se sap, 

encara. 
 

 Es comenta que des de Premià faran l’acció d’aixecar les barreres de l’autopista el proper 3 
de juliol. 

 
 CINE: es proposa no fer el passi del vídeo el dia 7, sinó el 14 de juliol, per tal de no 

coincidir amb el FasCurt. Es comenta que no podem demanar material ni espai a 
l’ajuntament si no ens constituïm com a associació. Però que si anunciem que som un  
col·lectiu és possible que ens ho permetin fer i ens cedeixin material. S’ENTRARÀ 
INSTÀNCIA SOL·LICITANT ESPAI I MATERIAL. En el cas que no ens ho permeti 
l’ajuntament farem el passi de la pel·li igualment.  



 
::::: 
COMISSIÓ CONTINGUTS 

 
 Hi ha un objectiu inicial i temporal: sumar gent. Es consensuen uns cartells per cridar 

l’atenció sobre la nostra feina. Les propostes dels cartells són: 
 

o Proposta ciutadania/referèndum: 3000 signatures/vots 
Partit més votat: 2800 

o Proposta ciutadania/referèndum: 3000 signatures/vots 
Regidor: 537 

o Proposta ciutadania/referèndum: 5% 
Regidor: aprox. 3% 

o Creus que s’empra el mateix llenguatge quan et demanen el vot que quan et 
justifiquen la gestió? 

 
S’afegirà una explicació. No ens hem d’oblidar de la paraula “aproximadament”. Hi col·locarem el 
símbol de l’assemblea del Masnou. 
 
 
::::: 
TORN OBERT DE PARAULA 
 

 Es planteja la necessitat de poder tractar temes que no siguin exlcusiovament de la gestió 
municipal a la comissió de continguts/assemblea. Es considera que un ciutadà del Masnou 
està sotmès tb a organismes supramunicipals, supradetot. I més ben explicat, seria: 

o Comissió Continguts potser ha de parar i reflexionar (és un dir!). D’una banda 
són moltes les assemblees que treballen temes com el nostre i és possible que 
estiguem fent una feina que ja s’està fent a d’altres llocs o que simplement ja 
està feta; la podríem buscar, trobar i emprar per al nostre municipi. D’altres 
comenten que això teòricament es va parlar ja amb anterioritat i que teníem 
algun model de població, però que per una cosa o altra.... 

o Es comenta tb que aquesta comissió hauria de poder tractar temes 
supramunicipals (deute grec, bancs, economia nacional, europea, mundial, 
Deute exter, migracions, transgènics...). D’altres comenten que el Sergi va 
enviar ja una forma de funcionar i que encaixaria dins de l’apartat anomenat 
Espai de Debat. Que la comissió de Continguts ja va prou de cul com per 
assumir tb això. D’altres comenten que Continguts municipal ja s’acaba la 
feina....  

o (Es parlarà en la propera assemblea) 
 
 
::::: 
I PER A LA PROPERA ASSEMBLEA??? 
 

 PLUJA D’IDEES DEL QÜESTIONARI 
 COMISSIONS (recordatoris d’accions com ara ple, cine ...) 
 CONSENSUAR SÍMBOL ASSEMBLEA  
 ESTABLIR ELS DEBATS DE SUPRAMUNICIPALITAT: reflexió continguts/espai debat 

 
 

 


