
Assemblea Indignada del Masnou
Acta 11-09-2011

Comença l’assemblea a les 20.15 h

::: Es fa un breu resum de les accions i la feina duta a terme durant l’agost per a les persones que 
no hi han pogut assistir.

::: S’explica que es va fer una entrevista amb en Jaume Oliveras (primer tinent d’alcalde i 
regidor de Particip. Ciutadana) en relació al Pla de Participació en que està treballant el 
consistori. L’àudio de l’entrevista, resum i conclusions estan disponibles al blog.
En definitiva, l’Assemblea fa una valoració molt negativa de com s’està plantejant aquest Pla de 
Participació, i s’han elaborat 4 textos amb la intenció de difondre al poble el punt de vista de 
l’Assemblea i les nostres propostes al respecte.

Aportacions:
- Es considera que tant la metodologia per fer la diagnosi com el mecanisme de funcionament del 

Pla de Particip. no són correctes ni garanteixen la participació.
- Es qüestiona si és convenient o no fer difusió/crítica del Pla que prepara l’Ajuntament abans que 

aquest ho hagi fet públic. L’única informació de que disposem és la que va aportar l’Oliveras en 
l’entrevista i no sabem si s’hauran incorporat les demandes recollides en el manifest/proposta 
que se li va entregar. 

- Es comenta que la redacció del Pla està ja massa avançada com per a que l’Ajuntament hi 
introdueixi canvis. 

- Es llegeixen alguns dels textos presentats i es comenten.
- S’obre un nou debat en relació amb si està bé seguir en el joc polític o no...

No s’arriba a cap acord.

Qüestions a tractar a la propera Assemblea:
- A la propera Assemblea caldrà decidir l’estratègia a seguir respecte el Pla de Particip.: 

> Cal difondre un fulletó informatiu abans que es faci públic el Pla? 
> O bé és millor esperar a la presentació oficial del Pla i després preparar les accions oportunes?

::: Cinefòrum: l’Ajuntament ha denegat les dues darreres sol·licituds, malgrat que l’alcalde ens 
va comentar que no hi posarien pegues. Una companya llegeix una carta de queixa dirigida a 
l’alcalde, i pregunta si la presenta a l’Aj. en nom seu o en nom de l’Assemblea.

Aportacions:
- Es comenta que l’Alcalde es va equivocar quan va dir que “no hi posarien pegues”, i és que és 

sabut que l’Aj. no pot donar permís per fer una activitat que no compleixi tots els requisits.
- Aluns sostenen que no es pot dir que l’Alcalde mentís, si no que més aviat va “ficar la pota”.
- Es qüestiona si s’ha de seguir demanant permís, o si només s’ha de comunicar a l’Aj. quan 

celebrem un nou cinefòrum, o si no s’ha de fer res.

No s’arriba a cap acord.

Qüestions a tractar a la propera Assemblea:
- Es presenta la carta de queixa a nom individual o en nom de l’Assemblea?
- Què fem amb les properes edicions de Cinefòrum? On es farà? Demanarem permisos? 


