
ACTA

Acta de la reunió assamblea indignada el masnou  
relació d'assistents:

Dades de la reunió:
Data: 28-10-12
Hora de començament: 08:00
Hora de finalizatzació: 10:00
lloc: blau.

ORDRE DEL DÍA.

1. Com a punt 0  el Jaume va informar de la constitució de la plataforma de 
control financer que per no repetir podeu llegir en el correu que ens ha 
enviat. 
http://www.acordem.org/uploads/Manifest_ciutada_davant_la_crisi_del_sis
tema_financer.pdf
Es va proposar per assistir-hi ell,  cosa que es va aprovar i ja ens passarà 
la informació. 

2. Va assistir a la nostra reunió l´Albert d´Alella per informar del projecte 
del Rebost de Mataró,en el que ja participen El Bròquil, La Estrella ,la 
Unió de Cooperatives de Mataró etc.S´està buscant local on 
ubicar.se.Teniu informació mes detallada al correu que ens va enviar fa 
uns dies. i que ens tornarà a reenviar.La pròxima reunió la faran el dia 9 
de Nov. a les 5 de la tarda a Mataró. L´Albert ens anirà informant de com 
tira endavant ,ja que ho veiem com un projecte interessant. 

3. Sobre els dos punts següents , 14 N (vaga general) i 25 N (eleccions), es 
va introduir el debat ,però per la extensió dels temes es posposa com a 
dos únics punts principals del contingut de la propera assemblea, i hi 
dedicarem 30 minuts      a cadacún d´ells.  

4. La Sònia ens ha informat del mail de l´Associació de Joves del 
Masnou,que proposen una trobada de interessats del Baix Maresme per 
parlar de la vaga general, per discutir quina vaga volem, com ens 
organitzem .... , Es contestarà disculpant la nostra assistència, demanant 
que ens tinguin informats del que han acordat i si decideixen anar a la 
Manifestació potser podriem sortir conjuntament.

5. Sobre el nou projecte de ROM, la Sònia s´encarrega de parlar amb la 
Elena Crespo (ICV) i si hi ha temps suficient revisarà els textes que va 
el.laborar  sobre participació ciutadana, i els passaría a ICV i P.P. que son 
els dos grups que s´han ofert.



6. També la Sònia ha plantejat que donat la actitud dels participants,  de 
bona part del públic,  a l´últim plé, envers ella, es sentí sola (el Jaume ja 
s'había anat en aquell moment ); Ella continuarà anant als plens, però, si 
hi intervé,  serà a nivell personal  .Informà també que a Santa Coloma el 
plé es comprometé a impulsar la transparència de l´Ajuntamenti a través 
de la web i altres mitjans .Al Masnou les preguntes que hem fet 
nosaltres,com publicació de salaris  que va fer el Nando, encara s´han de 
contestar i ja fa temps d´això .

7. Malgrat la boira va proposar pel plé extraordinari del dilluns  la idea de 
que en lloc del sorteig per les eleccions com es fa ara, es convoqués a 
aturats  que puguessin cobrar el pagament que s´els hi dona.Per 
aquestes eleccions ja no hi ha temps però es una bona proposta per 
altres comptesses electorals.Sobre la valoració de la manifestació del 11 
S, la tornarà a enviar i per correu donarem la nostra opinió.

8. L´August va plantejar tocar menys punts, per no dispersarnos, així que el 
pròxim diumenge parlarem del 14 i 25 N i de la nostra economía.Si hi ha 
algun fet nou ,mirarem de incorporar.ho

I res mes.Bona nit., 

propera reunió 4-11-12

l'assamblea


