
ACTA DEL DIA 10 DE JUNY DEL 2011 DE L’ASSEMBLEA  
D’ESPLUGUES. 
 
INSTÀNCIES PER EL PLE 
� Cada comissió proposa diverses preguntes. No hi ha límit d’instàncies. Es 

presenten primer instàncies a títol individual a l'ajuntament amb preguntes 
(cal guardar el resguard). Mínim 48 hores abans del ple. Al ple, amb teoria 
es responen. 
� Una seria la auditoria de l'ajuntament. 
� Hi ha moltes preguntes d'auditoria. 

� Una persona va parlar al departament jurídic del ajuntament. 
� Hi ha una instància que al ple votarien que només es pot fer una. L'idea es 

fer un proposta per fer els plens més participatius, com eren avans. 
� Amb principi van votar en contra. 
� Cal que sigui aquesta proposta o un altre. 

■ Es comenta que es millor preparar-se millor la proposta perquè es 
mòlt ambiciosa. 

■ Es poden aconseguir 200 firmes per un altre proposta. 
� Possibilitats: Habitatge, auditoria (ho farà amb part comissió 

d'economia). 
■ Es diu que es millor prepar-lo bé fins que estigui enllestit. 

� Es vota: Una persona A DEBAT. “Seria més seriós perquè ja es va 
demanar”. Es comenta la possibilitat de llegir un manifest. 

� No hi ha data pel pròxim ple. 
� Es va dir que fos el 29 de juny, pero ara no es segur. Ha canviat diverses 

vegades. 
� Es comenta que no es bona idea entrar dins l'ajuntament, entrar el seu lloc. 

Es diu que cal recollir armes per contraatacar després. Hi ha un perill de ser 
instrumentalitzat. No cal semblar una oposició, es millor estar dins 
qüestionant. Potser es millor no parlar amb l'oposició. Se ha de tenir amb 
compte el lema de “no nos representen”. 

 
COMISSIONS. 

� Model econòmic. Han acordat preguntes. Sobre: 
� Declaració de bens. 
� Veracitat de la declaració. 
� Transparència (on son pressupostos?, quines son les retallades?). 
� Gastos de El Pont.  
� Residus. 
� Subcontractació. 
� Titularitat pública del Pla Caufet. 
� Cost econòmic de la aturada del Auditori. 

� Model social. 
� Hi ha terrens pendents de requalificació? (pregunta pendent). 
� Grup antidesnonaments. Hi ha un a nivel de Baix. Estaria be unir-nos 

a ells, i crear aquí. -->Desnonament a la pròxima reunió del Baix. Cal 
fer un grup. Difondre que ens encarguem. 

� Ronda de contactes amb associacions (de veïns, immigrants...). Es 
comenta que moltes son polititzades. 

� Autoorganització i vies de participació. 



� Es comentes preguntes que es volen fer al ple. 
� Comunicació. 

� S'anuncia un acte a un Banc. 
 

VALORACIÓ XERRADA DISSABTE. 
� “Barrió para casa” de la seva ideologia. Però en general bé. 
� Positiu, només algun problema tècnic. 
� Positiu. Punt de vista d'un observador. Molt interessant el seu 

plantejament de la no-violència. Molt positiu la seva honestedat. 
� S'explicava mòlt bé com a professor. Potser entrava amb contradiccions. 

 
PROPERES XERRADES 

� Programari lliure . També que sigui ètic. 2 juliol. També tallers. Treballan 
oberts. Es busca projector. 22:00. 

� Professor d'universitat . Sobre immigració. També el 2 juliol. 20:00. 
� Xerrada : El dissabte 9. 
� Proposta : Una persona de sanitat o educació. Per aquest dissabte. 
� Possible Xerrada : Dues xerrades. 09/06/11. Dos ponents (30' cada escuna). 

 
ALTRES ACTES 

� 26/06/11. Reunió a AcampadaBCN. Assemblea general. 
� 28/06/11. Viladecans. Reunió Baix. 

 
CONTINUÏTAT ACAMPADA 

� Es cedeix paraula a persones acampades. 
� “Es millor continuar. Es pot mantenir. Conclusió: Si s'aixeca la acampada es 

perderà, gent es desvincularà. “Estoy con la misma ilusión que el primer 
día”. Los que están aquí deben votar. 

� “Los que duermen en la acampada deben estar en la asamblea”. 
� “Es critica que només ho han de dir els que són.” 
� No pot ser un centre social per donar de manjar i estar on ser. 
� La gent de l'acampada no informa. 
� L'acampada no te sentit i es desorganitzada. 
� Deixar punt d'informació. 
� L'acampada s'acavarà per si mateixa. 
� Avançs tothom feia de tot. Ara no es fan coses. Pot haver problemes amb 

veïns i d'altres (desallotjaments per la policia). 
� Hem de pensar de l'acampada d'Esplugues. 
� “No hay ni habrá unanimidad”. 
� Separar el movimiento 15M y su decisión de ocupar espacios públicos; de la 

decisión individual a quedarse de cada uno. 
� “Hay que definir funciones, de tipo organizativo”. “La gente que se va a 

dormir respete también a los demás”. 
� “Tener en cuenta el objetivo del lugar como asentamiento y su ventajas”. 
� “No dejar a nadie fuera de las comisiones”. “Comisión de extranjería”. “Falta 

implicar a la gente de la acampada”. “Mantener y aprovechar la acampada”. 
� “La gente de la asamblea también puede tener culpa por no acercarse a los 

acamados”. “Hacer comisión de acampada”. “Da fuerza...”. 
� “Irnos antes de que nos echen 'a lo grande'”. Mejor no tener en cuenta lo 

que se diga. 



� “Más de la mitad del material es cedido por esplais y otros centros que se 
llevaran el material”. 

� “Aclarar que aporta al 15M”. 
� PROPUESTA VOTACIÓN: “Si la acampada tiene sentido para el 

movimiento 15M”. No es porta a cap. 
� PROPUESTA VOTACIÓN: “Si segueix l'acampada cal unir-se No es porta a 

cap. 
� PROPUESTA VOTACIÓN: “Se levanta la acampada o no”. No es porta a 

cap. 
� PROPUESTA VOTACIÓN: “Se hace o no”. No es porta a cap. 
� Consenso: Falta comunicación. Hacerlos partícipes. Hay personas con 

necesidades. 
� “¿Hace falta comisión de acampada?” 
� “¿Debe estar todo el mundo implicado en comisiones?” 
� “Si no se vota, el voto es positivo y la acampada seguirá.” 
� Proposta: “dejar una semana de meditación, y votar” 
 
 


