
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA INDIGNADA 

6 DE SETEMBRE DEL 2011 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
- Cinefòrum. 
- Mail a les entitats. 
- Blog. 
- Moció. 

 
CINEFORUM 
 

- Repartim els cartells per fer difusió. 
- Està penjada la instància al plafó de la plaça. 
- Ens preguntem com ho farem a partir d’ara que vindrà el fred i serà difícil fer-ho a la plaça. Surten 

vàries propostes. Queda pendent de parlar. 
- Quedem dijous per muntar a les 20:30h. 
- Es proposa veure el documental “el món segons Monsanto” i lligar-ho amb el col·lectiu “Som lo 

que Sembrem”. Es parla de lligar-ho amb la “Fira Verda” de Teià i així fer una mena de jornada 
sobre altres maneres de consum i producció. Es debaten diverses maneres de fer-ho, la que té 
més acord és fer el visionat del documental un divendres, i el dissabte següent, aprofitant la fira 
fer la xerrada allà mateix. Queda pendent parlar amb “Teià Indignat” per fer-los hi la proposta i 
coordinar-nos. 

 
MAIL A LES ENTITATS 
 

- Ja s’ha enviat els mails a les corresponents entitats del poble per informar de la nostra intenció 
davant del pla de participació per part de l’Ajuntament. 

- Únicament s’ha rebut una resposta. Està escrita en un to poc amistós on se’ns acusa de no donar 
la cara i altres coses. Es decideix donar-li resposta de manera educada explicant qui som i que 
fem, així com convidant-la a que participi a l’assemblea. 

- Es decideix esperar una setmana la resposta del mail a les associacions, si no hi ha resposta, es 
planteja fer-ne un altre preguntant si els hi interessa o no. 

- Posem en comú l’escrit del Nando, una reflexió sobre la participació. El llegeix. 
- Debatem sobre la participació. Motius pels que no n’hi ha prou. 
- Es proposa penjar-ho al blog per donar l’oportunitat de debatre-ho des d’allà. 

 
BLOG 
 

- Es proposa quedar la setmana vinent amb els/les interessats/des per fer una petita classe de 
“word press”, per saber fer anar el blog i així diversificar la utilització d’aquest. Es proposarà el dia 
més endavant. 

- S’aprova crear un apartat nou de “debat de la participació” 
- Es fa una critica constructiva al blog: hi ha molts documents desordenats i es proposa agrupar els 

documents aprovats. En definitiva es planteja una reestructuració del blog per fer-lo més 
entenedor. 
 

MOCIÓ 
 

- Es recorda la urgència d’entregar aviat la moció a l’Ajuntament. 
- S’ha elaborat un recull dels 6 punts que volem destacar. 



 

 

- Ho acabarem de treballar a l’assemblea del diumenge 11 de setembre. 
- Es pensa fer difusió pel poble amb aquests sis punts. S’ensenyen dos possibles dissenys. 
- Es llegeix una proposta per informar a la gent de la creació del pla de participació i la nostra 

proposta, però sembla molt pesat. 
- Comença un debat sobre si s’hauria de fer “bustieig”, com vam dir al principi o si hauríem de 

quedar un dia i donar la informació a la gent pel carrer, en qualsevol cas, es parla de fer algo més 
directe, inclús es proposa fer una cara d’un DIN A4 amb frases directes, com: Saps que 
l’ajuntament està creant un pla de participació ciutadana? Creus normal que te n’hagis 
assabentat? (posar en dubte el projecte de l’Ajuntament) de veritat volen participació ciutadana? 
La política et vol deixar fora, creus que el programa municipal et representarà? .... 

- I l’altra cara del DIN A4 amb la proposta de l’assemblea. 
- Es proposa fer que la pàgina principal del blog contingui permanentment aquesta informació 

sobre el pla de l’ajuntament i la nostra proposta. Es parla d’enviar SMS als contactes perquè 
entressin a la web i reenviïn els missatges, tot i que es decideix que ho parlarem mes endavant, 
perquè no tothom hi està d’acord. 

- Es llegeix l’altra proposta. Aquesta sembla més directa i es pensa que axí es pot arribar més a la 
gent, pel que es desenvoluparà millor aquesta proposta i es penjarà al N-1 per a que tothom pgui 
opinar i posar els comentaris. Es parla de fer-ho al revés, posar primer allò positiu (la nostra 
proposta) i després lo negatiu (amb lo que no estem d’acord de la proposta de l’Ajuntament).  

 
 
S’aixeca l’assemblea. 


