
ACTA DE L’ASSEMBLEA INDIGNADA 

21 DE SETEMBRE DEL 2011 

 

Comencem a les 20:00h 

  

ORDRE DEL DIA: 

- Cinefòrum. 

- Taula rodona joventuts socialistes. 

- Proposta Assemblea Mataró. 

- Ple municipal. 

 

CINEFÒRUM 

- Se'ns proposa muntar el següent cinefòrum dins de les jornades previstes per Barrakades. 

- Decidim projectar “el món segons Monsanto” amb una introducció, la visualització del 

documental i el col·loqui posterior de mà del col·lectiu “som lo que sembrem”. 

- El dia que es proposa és el divendres 14 d’octubre, i l’hora a les 18:30, però està pendent 

de confirmar fins que parlem amb “som lo que sembrem”.  

- es parla de decidir a la pròxima assemblea les dotze pel·lícules que es voldrien passar 

d’octubre fins al desembre, dins la proposta de Barrakades. 

TAULA RODONA JOVENTUTS SOCIALISTES 

- es decideix no participar-hi com a assemblea, però a l’octubre es confirmarà dia i hora per si 

algú hi vol assistir a títol individual. 

- es crea un debat amb diferents opinions sobre si participar-hi o no. 

PROPOSTA ASSEMBLEA MATARÓ 

- se’ns ha proposat des de l’assemblea de Mataró participar en la trobada d’assemblees del 

Maresme el dissabte 8 d’octubre. 

- es parla que hi vagi algú com a representació, però no s’acaba de concretar. Ho deixem per 

la següent assemblea. 

PLE MUNICIPAL 22 DE SETEMBRE DEL 2011 

- tenim coneixement que el PSC presentarà una moció pròpia, més la creada des de 

l’assemblea indignada, ja que com a individus o col·lectiu no és possible presentar mocions. 



Tot i així s’inclou un escrit al presentar-la on s’especifica la no vinculació al partit polític i el 

desacord a la seva línia política. 

- Llegim els punts que es tractaran al ple.  

- Es planteja la possibilitat de votar la nostra moció en la seva totalitat o bé els sis punts per 

separat.  

- S’inicia un llarg debat sobre els pros i els contres de les diferents opcions i s’acaba decidint 

per consens total proposar que es voti tota la moció, i en el cas que es voti que no, votar per 

punts.  

- Es queda dijous 22 de setembre del 2011 a les 19:30h al bar del costat de l’Ajuntament, 

“caravel”. 

 

Es tanca l’assemblea a les 22:00h 

 


