
Acta	  assemblea	  01.03.2012	  
	  
En	  primer	  lloc	  donar	  tot	  el	  suport	  i	  recolzament	  a	  les	  mobilitzacions	  estudiantils	  
del	  dimecres.	  Proseguim	  a	  fer	  un	  resum	  de	  les	  darreres	  assemblees	  per	  ubicar	  
aquells	  qui	  no	  han	  pogut	  venir.	  	  
	  
Ens	  iniciem	  a	  debatre	  el	  paper	  de	  l’assemblea	  general	  i	  el	  seu	  paper	  dins	  el	  
funcionament	  dels	  indignats.	  Per	  una	  banda	  es	  critica	  que	  hi	  ha	  poca	  coordinació	  i	  
que	  hi	  ha	  una	  manca	  de	  representativitat	  perquè	  sempre	  hi	  van	  les	  mateixes	  
persones.	  	  D’altra	  banda	  però	  es	  recalca	  la	  importancia	  de	  seguir	  treballant	  i	  per	  
fer-‐ho	  coordinar-‐ho	  és	  imprescindible.	  És	  evident	  que	  té	  certes	  mancances	  però	  
s’ha	  de	  seguir	  treballant	  en	  la	  mateixa	  línea	  per	  consolidar	  tot	  el	  que	  s’ha	  construit.	  
	  
Un	  senyor	  de	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès	  que	  viu	  a	  Finlàndia	  aprofita	  per	  intervenir	  i	  
parlar	  de	  les	  dades	  obertes	  i	  el	  govern	  obert.	  Ens	  facilita	  un	  contacte	  que	  pot	  venir-‐
nos	  a	  xerrar	  i	  facilitar	  informació	  i	  sol·lucions	  tècniques.	  	  
	  
Cal	  determinar	  qui	  assistira	  a	  l’espai	  de	  coordinació	  i	  a	  l’assemblea	  general.	  Es	  
recorda	  la	  necessitat	  de	  que	  persones	  diferents	  assisteixin	  a	  aquest	  tipus	  de	  
reunió.	  	  
	  
	  
Calendari:	  Cal	  tornar	  a	  les	  places	  o	  hem	  d’esperar	  a	  que	  faci	  menys	  fred?	  No	  
acabem	  d’arribar	  a	  una	  conclusió	  però	  finalment	  acordem	  que	  de	  moment	  el	  
vestíbul	  del	  FGC	  no	  és	  una	  mala	  opció.	  I	  poder	  esperem	  a	  més	  endavant	  per	  tornar	  
a	  les	  places.	  	  
	  
Repàs	  de	  les	  campanyes	  en	  marxa:	  
	  
ILP	  coordinada	  per	  l’Ariadna.	  S’han	  sumat	  més	  gent	  en	  l’organització	  d’aquesta	  
campanya	  i	  s’ha	  enviat	  la	  sol·licitud	  per	  ser	  fedetaris	  i	  actualmente	  estem	  en	  
procés	  d’esperar	  l’autorització.	  A	  partir	  del	  dia	  12	  de	  març,	  tornarà	  a	  moure’s	  la	  
campanya.	  	  
Es	  comenta	  l’opció	  de	  posar	  una	  taula	  de	  l’assemblea	  a	  la	  mostra	  de	  comerç	  per	  
recollir	  signatures.	  Si	  és	  així	  s’hauria	  de	  demanar	  a	  l’assemblea	  de	  comerciants	  	  
	  
Banca	  ética,	  coordinat	  per	  l’aitor	  i	  amb	  9	  persones	  treballant.	  És	  una	  campanya	  de	  
difuisió	  i	  dinamització.	  L’objectiu	  és	  arribar	  a	  que	  500	  persones	  canviin	  de	  la	  banca	  
convencional	  a	  la	  banca	  ética.	  	  Els	  mitjans	  que	  es	  proposen	  és	  un	  blog	  que	  disposi	  
d’una	  sèrie	  d’eines	  que	  motivin	  i	  facilitin	  el	  canvi:	  tutorial,	  comptador,	  xifres…	  
Es	  comenta	  també	  que	  s’ha	  d’anar	  en	  compte	  amb	  les	  banques	  ètiques	  que	  
promocionem.	  	  
	  
16	  portes.	  Si	  algú	  vol	  informació	  detallada.	  No	  hi	  ha	  una	  organització	  competa	  però	  
es	  fan	  actes	  puntuals.	  El	  col·lectiu	  fila	  zero	  va	  ser	  convidat	  al	  un	  debat	  al	  col·legi	  
oficial	  d’advocats.	  	  Es	  proposa	  fer	  una	  sortida	  a	  collserola	  per	  fer	  una	  enganxada	  
massiva	  de	  cartells	  i	  acabar	  a	  la	  masia	  can	  masdeu	  per	  fer	  un	  dinar.	  
	  



Per	  altra	  banda	  ningú	  s’ha	  adherit	  al	  nostre	  manifest.	  S’ha	  de	  seguir	  insistint	  i	  
posar-‐ho	  en	  gros	  al	  blog.	  També	  s’ha	  d’ha	  adherir	  el	  twiter	  de	  stgervasi	  a	  
l’assemblea.	  	  
	  
E	  tema	  de	  l’auditoria	  del	  deute	  el	  porta	  la	  Manuela.	  	  I	  s’està	  mirant	  de	  conectar	  amb	  
altres	  moviments	  similars	  a	  altres	  països	  per	  conèixer	  experiències	  d’altres	  
indrets.	  	  
	  
Propostes	  de	  xerrada:	  
	  

-‐ Salvador	  López	  Arnal	  (rebelión).	  Podria	  venir-‐nos	  a	  xerrar	  sobre	  fucushima	  
i	  radiacions	  però	  també	  podria	  fer-‐nos	  reflexions	  en	  torn	  el	  funiconament	  
de	  les	  assemblees	  i	  cap	  on	  porta.	  	  

-‐ També	  es	  volia	  proposar	  que	  vingués	  algú	  a	  parlar-‐nos	  de	  les	  escoles	  
bressol	  i	  l’educació	  en	  general.	  Posar-‐nos	  en	  contacte	  amb	  el	  moviment	  
“Som	  Escola”.	  	  

	  
Les	  finances	  a	  l’assemblea	  	  
	  

-‐ S’han	  de	  tornar	  a	  fer	  xapes	  i	  smarretes.	  D’entrada	  xapes	  que	  tenen	  molta	  
demanda	  i	  després	  en	  tot	  cas	  fer	  samarretes.	  	  

	  
	  
Ja	  per	  últim	  xerrem	  sobre	  el	  fórum	  social	  català.	  Que	  poder	  és	  massa	  obert	  però	  
tenim	  la	  opció	  de	  presentar	  propostes	  de	  debat.	  www.forumsocialcatala.cat	  
	  
Projecte	  eurovegas:	  S’ha	  de	  fer	  alguna	  cosa	  i	  els	  primers	  que	  s’han	  organitzat	  han	  
estat	  Ecologistas	  en	  acción	  

	  
	  


