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• Parlem de cooperatives d'afectats i afectades per la hipoteca, al fil de l'article publicat a la 
contraportada de la nova publicació: Reveleu-vos. Quedem en agafar la idea i trametre-la a la 
PAH. Seguim parlant de les hipoteques, dels bancs, de les caixes, de la responsabilitat que 
tenim cadascú, de l'especulació de la que n'ha sortit molta gent beneficiada i d'intervencions 
bancàries.

• Parlem de la resposta que ha donat l'Alcalde sobre les preguntes que vàrem formular respecte al 
cas ACM, i ens adonem que no deixa de ser un resum del què va dir en el Ple el seu dia. Les 
respostes no ens satisfan, tampoc la seva actitud, ens sembla què ha passat d'haver de donar 
explicacions a ser una víctima.

També ens resulta decebedora l'actitud d'alguns Regidors i Regidores a la oposició, que semblaven 
molt atrevits en les seves afirmacions, però quan han tingut a l'Alcalde al davant els hem vist 
acovardits, inclús que han canviat de parer… potser ens estem perdent alguna cosa.
Ens sembla, que segons el que ens respon l'Alcalde, d'una manca de responsabilitat dir-nos que ell va 
invertir uns diners en una empresa, per després no fixar-se amb el què feia aquesta empresa…ens 
preguntem què farà amb els diners del poble, que no són d'ell?
Ens adonem també de que es contradiu en algun moment.
Donat que estem descontents amb les respostes donades, conscients com som de que haurien de ser els 
partits polítics, ( ja que diuen que representen al poble), els qui demanessin les explicacions que el 
poble vol tenir, decidim fer un altre escrit, plantejant els nostres dubtes amb claredat.

• Seguim lligant el tema de la xerrada amb el professor de la Universitat, referent a on van a 
parar els nostres impostos. Pensem que fer-la un divendres, cap a les 18h estaria bé.

• Queda pendent rebre notícies de l'AJM, després de la seva reunió amb l'Ajuntament per parlar 
de la festa alternativa.

• Donat que ben aviat farà un any de l'inici del moviment indignat, es plantegen diverses idees 
per celebrar el primer aniversari, decidim parlar-ho més endavant.


