
ASSEMBLEA DEL  17 DE JUNY DEL 2011 (VERSIÓ AMB CATALÀ*) 
 
TIPUS D'ASSEMBLEA. 

� Es decideix que sigui “convencional” 
� Es diu ordre del dia 

 
PROPERES ACCIONS. 

� Xerrada dissabte 18. Sobre el moviment del indignats. 
� Diumenge 19. Manifestació internacionals. S’emfatitza que sigui pacifica. 

 
DEBAT OBERT: Comentaris sobre el que passà dimecres 15. 
(s'han perdut moltes de les intervencions) 
 
EXPLICACIÓ DEL PROJECTE DE LA COOPERATIVA.  
 

� Necessitats: persona que contacti amb la banc ètica i la cooperativa integral catalana. 
� Necessitat de gent que treballi: tot tipus d'ofici.  
� Necessitat de persona que faci difusió 

 
(Continua el torn obert de paraula) 
 

� Intervenció: “el futuro da miedo porque sabemos que vamos a ser expulsados de la sociedad 
de consumo.” “Siguen con el invento de crear una Europa”. La ciudadanía conformista ya 
no existe: “El domingo será un gran día”  

� Proposta: “crear un grupo político de indignados. [...] para que toda la gente tenga un sitio 
para votar” 

� Proposta:  “Ese modelo no sirve, el 15m está por encima” “Esto es un gran movimiento 
político que no responde a ningún partido” 

� Proposta:  “Esto ya es política para nosotros, lo que se propone es trabajar en política. Esto 
ya es un proyecto político”.  

� Proposta: “Que hi hagin representants rotatius de les comissions.”  
 

COMISSIÓ ECONÒMICA 
 

� Recull de les inquietuds.  
� Grups de treball: cooperativa, grups ambiental a nivell local.  
� Escriure a: cooperativa11desetembre@gmail.com 
� Dijous 20:00 

 
MODEL SOCIAL  
 

� Treballen el tema de la vivenda. 
� Dijous 20:00  

 
COMISSIÓ AUOORGANITZACIÓ 
 

� Explicació del treball de les vies de participació.  
� Explicació de les  
� Dimarts 20:00 

 
COMISIÓ DE COMUNICACIÓ 
 



� S'explica que es va anar a la televisió. 
� Crítica: falten pancartes per portar a la casselorada. 
� La xerrada de l'Arcadi Oliveres està penjada 

 
TORN OBERT 
 

� Calendari de xerrades: 1. Matèries d'energia i finitud de les mateixes 2. models de 
decreixement 3. Alternatives que ja funcionen 4. Nivell ecològic (casa ecològica). 

 
Propostes de xerrades 
 
TORN OBERT 
 

� Observació: falta un tema: El pacte de l'Euro. Explicació: coses que afecten ja. 
� Autocrítica: falta coordinació dins de les comissions. S'ha de parlar el que es fa primer a les 

comissions. 
� Es decideix deixar a la comissió el treball de les propostes de xerrades. 
� Propostes de xerrades: 

� Centrar les xerrades en el tema de sanitat, no tant de temes més “utòpics” 
�  Treballar les cooperatives de consum. Treballar la crisi alimentària. Proposta de xerrada 

sobre productors alimentaris del Baix Llobregat. 
� És important fer coses que siguin reals ja. Proposta de xerrada: Què està passant a les 

presons? 
� Que una comissió es dediqui a aglutinar les xerrades i organitzar-les. Proposta: crear un 

espai on es pengin totes les xerrades que s'estan fent. “anar a la xerrada, no que la 
xerrada vingui aquí”. Proposta: crear un espai on es puguin coordinar totes les xerrades.  

� Intervenció: és important fer pedagogia en la pròpia assemblea. La finalitat del moviment és 
controlar el què està passant. “Unitat de vigilància”.  

� “Volem realitats, alguna cosa que sigui tangible” La filosofia ha d'anar pel “Vamos despacio 
porque vamos lejos”. La gent vol parlar de la sanitat, de l'educació. “S'ha d'anar a buscar el 
que indigna a la gent i a la vegada crear espais” 

� És important explicar: “És important anar fent divulgació” 
� Can Vidalet: Xerrada el dimecres (aquest no, el següent) sobre sanitat. 
� Proposta: que les xerrades es plantegin a 2 setmanes vista.  
� Observació: “la media de edad no es tan joven, es positivo porque se implica gente que no 

se implicaba tanto”.  
� Intervenció: ningú no ens representa. Explicació del que és una ràdio lliure. Proposta: 

creació d'una ràdio lliure.  
� Observació: s'està creant un espai virtual per recollir les propostes.  
� Informació d’actuació: “Mañana para evitar la expulsión de “sin papeles” mañana 18/06/11 

a las 16:00, marcha desde  plaça Espanya.”  
� Observació: és important treballar el tema de com arribar a la gent. El principal problema és 

com arribem a la gent.  
� Exposició problemàtica: “Nos están invadiendo de contrabando, no hay control en los 

puertos”   
� Intervenció: “Intentemos ser más gente de la que somos.” Propoesta per extendren’s: 

“Tenemos que entrarle a la gente en aspectos que le afecta a la gente” Proposta: “hacer 
monográficos en cada una de las concentraciones delante de los ayuntamientos (sanidad, 
trabajo, etc.) Pensar en nuevas iniciativas.”  

� Intervenció: “Mañana a las 19:00 manifestación en Reus (plaza de la libertad)”. “Contra la 
crisi i les retallades”.  

� Es repassa el que es farà el diumenge: a les 14:00 al pont d'Esplugues, a les 16:00 plaça 



Espanya. Itinerari: 14:00 pont d'esplugues baix Llobregat, tallar diagonal, Numància fins a 
Espanya (16:00), Gran via, Plaça Catalunya a les 17:00. 

� La manifestació es contra el pacte de l'Euro. Explicació: canvis en els convenis 
(individualitzats, que  vagin en funció de la productivitat, etc.) 

 
RESUM DEL PACTE DE L'EURO 
 

� Observació: la comissió d'economia ha de tractar el contingut.  
� Està resumit a Attac. 
� Proposta: fer una lectura del resum abans de la xerrada.  

 
� Pregunta: han vingut a identificar a la gent a l'acampada? A Can Vidalet ho van fer. Quan 

l'assemblea estava acabada van demanar la identificació d'una persona i informació sobre 
properes reunions.  

� Proposta: necessitat de contactes amb comissions jurídiques. 
� Pregunta: Estan penjades les xerrades? 

 
Fi de l'assemblea 
 

*Les intervencions amb castellán dels assistents es conservan al seu mateix idioma. 


