
“Acta trobada assemblees del Maresme” (esborrany pendent de confirmació)

Ens trobem a la plaça sta. Anna a les 18 h però després d'esperar una estona ens traslladem a una 
altre plaça més tranquil·la perquè coincideixen diferents actes. 

Comencem a les 18.30

·Fem una presentació de cada una de les assemblees.

·Comentem l'evolució i estat actual de cada una d'elles.

      -Mataró: Des de el començament fins ara a baixat la participació. Això ha implicat coses bones i 
dolentes ja que ara és més fàcil tractar temes i arribar a consensos però és la mateixa feina a portar 
entre menys gent.
                    Encara que es van formar varies comissions a dia d'avui i resten 3.
                       -educació: actualment porten a terme jornades on difondre informació i interacció 
social.
                       -sanitat: s'ha unificat amb una plataforma que existia prèviament i focalitzen la seva 
feina en aquest àmbit.
                       -barris: va néixer com a resposta i recolzament a una xarxa d'assemblees de barris, 
donant suport al muntatge i coordinació. S'han trobat amb dificultats i manca d'organització, i s'ha 
reduït el seu àmbit, com només una de les assemblees de barris resta funcional apart de la general 
donen suport entre d'altres a passes de vídeo i fòrums posteriors. A l'actualitat estàn redireccionant 
els esforços cap a objectius comuns.
Fan una trobada general setmanal i una per comissions.

      -El Masnou: S'ha trobat també amb 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 de 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.
                          Han portat a terme cinefòrums (amb bona acceptació). 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 dimecres i diumenges a les 20h a la pl. d'Ocata.

       -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. Manenen contacte 
                                  amb entitats municipals. Actualment no tenen gaire clar cap a on enfocar les 
futures accions. Es troben en assemblea els divendres.

       -Vilassar de Dalt: Sempre han estat una quantitat reduïda de gent fixe però es manté. Han 
arribat a un acor amb el seu alcalde per poder presentar les seves propostes i preguntes però 
mantenint-se al marge dels grups polítics i reben "resposta"



                                    d'aquests. Col·laboren amb entitats municipals. Han portat a terme 
cinefòrums. Van voler portar a terme unes xerrades encara que no van acabar realitzant-se. Estan 
dividits en 3 comissions. Es troben els dilluns a les 20:30h al 
                                    costat de l'església encara que la idea és fer les trobades itinerants pels barris.

       -Alella: Ha minvat l'assistència. Com a comissions no tenen però si tenen una plataforma de 
difusió. No han portat a terme accions com a assemblea. L'objectiu ara després de l'estiu, és 
concretar accions i objectius assumibles. Van fer un passe 
                   de cinefòrum amb bona acceptació. Estan treballant en fer xerrades enfocades més a les 
vies de solució que s'estan trobant com a resposta a la situació actual per tal de animar a la gent i fer 
veure el positiu (la PAH, cooperatives...).
                   Es focalitzen en donar informació al municipi i integrar-se en mobilitzacions 
d'assemblees properes.

       -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 per part del consistori i han vist una bona 
resposta popular. Busquen general la idea del "comú"
                                   mantenint el moviment com un àgora però respectant la identitat les 
associacions ja existents.

  Es comenten dades d'iniciatives i accions d'assemblees que no han pogut assistir com Teià que esta 
fent un cicle de xerrades amb experts en diferents matèries o Cabrils on volen inculcar la masoveria 
urbana.

·Finalitat de la trobada:

 Trobem la necessitat de crear una xarxa del Maresme, i per això decidim:

   -crear un llistat mail (un grup de googlegroups) on adherir-se les assemblees i utilitzar només per 
coses indispensables que s'hagin de comunicar.
   -crear un directori de telèfons (en principi del assistents avui a la trobada).
   -crear un bloc on s'apleguin les novetats de cada un del blocs de les assemblees amb l'eina RSS 
com a "conector" (s'esta creant en principi amb el nom de "15Maresme. wordpress.com"
   -Fomentar les trobades, està molt be tenir contacte per les plataformes digitals però no seria bo 
perdre el contacte "humà" (canvia-ho com vulguis)...

*Es fa l'apunt de que seria bo recollir els contactes que en el seu dia s'han aconseguit per tal de no 
perdre'ls i tenir-ne disposició d'ells.

·15O:

-Es comenta afegir-se a les assemblees de Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma i Sant Andreu.
-Ens ajuntaríem amb la de Badalona i després amb la resta (a Clot-Glòries), per anar en columna 
cap a pl. Catalunya.
-Manca la confirmació d'horari per part de Bdn així que ens emplacem a estar en contacte.
-Es consensua portar una pancarta comuna amb el lema "El maresme en acció" utilitzant l'embolcall 
del logo de acampadabcn però una palmera en comptes d'estrella.

http://wordpress.com/
http://wordpress.com/


·Universitat lliure :

Es fa una explicació d'aquesta. es comenta que es una iniciativa paral·lela al 15M. El plantejament 
es la difusió d'informació impartida per persones amb més qualificació però que es mantenen al 
marge del sistema (sense descartar la participació d'experts que estiguin integrats en ell). Es celebra 
els divendres a les 20h a la pl. santa Anna. (ja porten 3 edicions). Volen augmentar la participació a 
nivell Maresme. Estan preparant unes jornades de presentació i estructuració.


