
 DECLARACIONS DE LES COMISSIONS. 
� Model econòmic. 

� Amb principi, la reunió serà el dimarts a les 20:00. 
� Comunicació. 

� Calen més persones. Falta organització. 
� Futurs events: 

■ Acampada per nens a Vic aquest cap de setmana. Per tota Catalunya. 
■ Stop desnonaments. Pàgina web amb construcció. A Madrid. 
■ Ens han convidat a una reflexió salut pública sobre les retallades (Catsalut). 

Pendent de confirmar. 
■ Web nova www.anula.org. Proposta de xerrada. Es cuestiona mólt la seva 

idonietat. 
■ Xerrada sobre programari lliure. Dissabte 2 de juliol. Proposta. 

� Organització: 
■ APROVAT: Mail de contacte per comissions i grups. Utilització de 

Googlegroups per communicació interna de comissions. 
� Model social. 

� No s'ha avançat. 
� Data de la reunió sense concretar. 
� Es proposa que es col.labori amb families d'una associació de nens amb problemes 

mentals. 
■ Grup coordinador d'intervenció al ple ajuntament: 

� S'ha pensat centrar-se en una reivindicació: Que tal com diu la constitució, la 
ciutdadania pugui realment participar amb decissions de l'ajuntament (Règim de 
consell obert). 

� Es poden presentar totes les instàncies que es vulguin, però només una instància a 
l'any. 

� Es podria utilitzar la recollida de signatures per poder presenciar l'insància. Però es 
presentarà com una entitat amb el seu NIF. 

� Es podrà fer una presentació de cinc minuts. 
� L'idea es derrocar el que hi ha, un sistema de govern no participatiu, es el que 

s'intenta. 
� Dimecres a les 15:00: reunió del grup. 
� Es pot intentar filmar i penjar al blog. 
� Es comenta que “es important que no ens manipulin els partits polítics”. 
� “El problema es solucionar la mentalitat de la gent”. “Canviar la concienciación de 

la gente”. Es respon que “no hem d'intentar canviar la mentalitat de la gent...s'han 
de buscar noves fòrmules de lluita que no siguin les de sempre...actuar localment i 
pensar globalment”. 

� “S'han d'utilitzar totes les eines per aconseguir els nostres objectius, inclús desde 
dins del sistema”. “Em d'anar directament a ells, perquè ens facin cas, sapiguen que 
hi som”. 

� Es recorda que l'acció al ple ja va ser aprovada. 
� “Cuando no hay dinero las cosas se tuercen”...“Problema de falsificación de 

productos”. Se responde que el problema es la globalización. 
 

■ VALORACIÓ MANIFESTACIÓ. 
� Valoració positiva. Opinions: 

� “Un revés a la cara de Felip Puig”. 
� “Desmontada la manipulación mediática”...”se intentará anular....”. 



� “Empezó muy bien...pero lo del miércoles también fue muy importante y no 
nos hunieron”. Lo del 15M es consecuencia de lo anterior, se debe valorar 
todo en su conjunto.” 

� “Salió mucha gente pero después no se implican todos.” “Es déu elaborar 
una estratègia de participació i aconseguir més gent participant. Em de 
lluitar a tots els ambits.”  

� “La policia anava infilitrada 'uniformada', son els mateixos indignats”. Un 
principi clau del moviment es “ningú ens representa”. 

� “Ens van trovar al Rosell (president del Barça)”. “S'ha d'incloure a tothom la 
participació del moviment, inclús als marginats”. 

� La prensa ha sigut més condescendient respecte a l'acció del parlament, 
encara que no van ser. 

� “Va ser impressionant, perquè no van haver 'pals”. 
� “A París van anar 300 persones”. “Es important sapiguer gestionar l'èxit”. 

Reflexió sobre el futur. “Es important no perdre de vista el futur”. 
� “¿Necesidad de la policia?.” 
� “La violencia puede servir, si es sobre determinados símbolos, sobre los que 

se están en contra.” 
� “Los medios de comunicación han ocultado las manifestaciones en Francia. 

Varias marchas van a ir hacia Madrid. Para el 15 de octubre se está 
preparando un referendum. Hay otros medios alternativos que están 
difundiendo información veraz no controlada.”  

� “La no violencia puede convencer a mucha gente, es didáctico.” 
� “Potser aquí està més arrelada la insuburdinació”. “El dinamisme del grup es 

autònom”. “un policia es detecta quan una persona dubta”. “Es pot anar a la 
guerra. L'important és l'afecte que ens tenim entre nosaltres. Donem llibertat. 
Fer democràcia del treball.” 

� “Los medios de comunicación nos quieren desprestigiar. Hay que seguir 
usando la no-violencia.” 

� “Tenemos que trabajar todos juntos.”  
� “Después de San Juan y las vacaciones. Hay que ser vivible, placentero. 

Pueden haber bajones y subidones. Hemos de gestionar nuestras energías, 
emociones...” 

� “El cambio social puede hacerse por la revolución o la resistencia civil. 
Debe acatarse la decisión general y por el objetivo final.” 

� “Hablar de cosas reales.” 
 

PROPOSTA. 
Petits grups d'ajut (ajuda mutua). Banc de temps. 

 
SAN JUAN 

■ Dimecres assemblea. 
■ Divendres: petardada, assemblea (si hi ha gent): APROVAT 


