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Comença assemblea amb molta calma, no hem fet cassolada.

S’acorda l’ordre del dia.

:::::

Accions del 8 i 11 de juny.

1. Des d’acció es diu que es va decidir que el 8 estaria bé anar-hi a títol individual, i l’11 
intentar anar-hi tots com a assemblea. 

2. Sonia: Comenta que seria important fer acte de presència en tots els actes, potser no fer-hi 
accions (com una cassolada), però sí anar-hi. 

3. Georgina: Creu que s’hauria d’anar als dos plens, perquè els que han fet un mal govern són 
els que surten ara del poder. 

4. Òscar: Pregunta què ha de fer aquest govern que surt del poder abans de marxar. 
5. Carles: Bàsicament, tancar l’acta, que és un acte bastant decadent. 
6. Òscar: Creu que és cosa de joves, ja que ells (els de la seva generació) ja han anat a moltes 

assemblees; ara és el moment dels joves. Anar als plens pot ser molt pesat. Creu que hauríem 
d’aprofitar aquest moviment social històric, organitzar-nos tan bé com puguem i no 
malbaratar energies. 

7. Josué: No creu que sigui correcte focalitzar el moviment només en la gent jove, ja que 
aquest és un moviment que ens afecta a tots. 

8. Òscar: Fa una explicació de les seves experiències i del que creu que hauríem de fer en 
aquestes accions que es proposen. 

9. Sergi: Creu que el que l’Óscar ha volgut dir és que hauríem de prioritzar què es el que volem 
fer, i no pas intentar anar a totes les accions que es fan a tot arreu. S’han de comentar les 
accions i decidir quines són les importants, i les altres, anunciar-les perquè qui vulgui hi vagi 
a títol personal. 

10.Òscar: Creu que encara que l’organització de l’assemblea en comissions és prerillosa, és 
molt necessària, caldria establir una mena de lideratge. 

11.Ibai: Des d’acció creuen que està bé organitzar-ho tot d’alguna manera. Creu que hauríem de 
fer les explicacions tan curtes com sigui possible. 

12.Falgas: Sobre les accions del 8 i l’11, creu que hauríem de fer acte de presència a les dues, 
però tampoc sense fer cap acció. Proposa portar algun distintiu perquè se’ns vegi i se sàpiga 
que hi som presents. I sobre el que deia l’Òscar, creu que aquesta assemblea és un moviment 
transversal, que hi ha de participar tothom sense importar l’edat ni cap altre distintiu. Hem 
d’intentar animar la gent gran també. 

13.Curra: És el primer dia que ve, i ella esperava que es debatissin propostes concretes, que en 
l’estona que fa que hi és no ha sentit cap proposta. Comenta que els plens són molt pesats, 
però són així; que en aquests plens sempre es publica l’ordre del dia, que no només s’ha 
d’anar allà a fer acte de presència, sinó mirar-nos l’ordre del dia per anar-hi preparats, i al 
final del ple, quan el poble pot participar-hi, poder dir la nostra pel que fa als temes que ens 
afecten localment. 

14.Nando: Ja s’ha decidit que en principi s’anirà al ple del dia 8, cal decidir si hi anem a títol 
personal o en assemblea, i si fos així, si hi fem alguna cosa o no. 

15.Ibai: Creu que s’ha de tancar aquest tema. Des d’acció, es creu que el dia important és l’11, 
així que el dia 8 s’hi pot anar a títol personal, i l’11 fer-ho com a assemblea. 



CONCLUSIONS: 

1. S’obre una discussió sobre què es farà els dies 8 i 11, i cal deixar clar quants hi anirem per 
poder decidir quina acció es fa. 

2. Propostes: dur un distintiu per tal que se’ns pugui identificar (una flor, una enganxina, una 
pancarta). 

3. Cal establir per quin motiu s’hi va: per fer-nos veure o per reivindicar alguna cosa. 
4. Es descarta la pancarta perquè pot ser que no ens hi deixin entrar; per tant, sembla preferible 

portar algun distintiu perquè quedi clar que representem l’assemblea (pot ser un símbol, com 
una flor, i una enganxina amb la paraula indignat/indignada). 

5. S’aprova que s’hi vagi com a assemblea, però hi ha gent que no hi està d’acord. 
6. Pel que fa al dia 8, s’hi va a títol personal. 
7. Es proposen coses per al dia 11. 

1. Dues línies: una, col·locar-nos fent una filera, des de fora fins a dins, en 
silenci; i l’altra, fer una performance (vestir-nos tots de festa, de celebració, 
amb un posat alegre, per trencar la imatge que s’ha pretès donar de les 
assemblees indignades). Caldria portar algun distintiu, perquè si no, potser 
passaríem desapercebuts. 

2. Es fa un recompte dels que ens comprometem a anar-hi: serem unes 24 
persones. 

3. Sonia: creu que s’hauria d’evitar fer la performance, no hem de disfressar-
nos, hem de mostrar-nos tal com som. 

4. Es crea una discussió sobre què s’ha de fer: potser es poden ajuntar les dues 
propostes (vestits de celebració, distintiu, filera). Apareix una nova proposta: 
anar-hi amb un esparadrap a la boca. 

5. S’arriba al consens que el dia 11 es farà una acció pacífica, sense fer soroll. 
La comissió d’acció elaborarà una nova proposta tenint en compte les visions 
que han sortit i ens la presentarà a la propera assemblea. 

:::::
Es comenta i s’arriba al consens que el canal principal de difusió per als membres de 
l’assemblea serà el blog més que no pas el facebook.
:::::
Es proposa fer 3 dies d’assemblea perquè hi ha massa coses a tractar. Se’n parlarà a la propera 
assemblea.
:::::
S’aixeca l’assemblea.
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