
ACTA DEL DIA 8 DE JUNY DEL 2011 DE L’ASSEMBLEA  D’ESPLUGUES. 
 
XARRADA DISSABTE 

� A càrreg d'Enric Duran. 
 
ASSAMBLEA BAIX LLOBREGAT I ACCIONS DURANT EL PLE DE LEGISLATURA 
D'ESPLUGUES. 
Convocatories d'accions: 

� 11 de juny. Plens d'envistidura. Comuna a varis municipis. També cada una te ideas 
particulars: 
� Corbera: Pancartes i cassolada al ple. 
� Martorell: “Pasillo humano” 
� Cornella: Teatre invisible representant el funeral de la democràcia. 
� Esplugues: 

■ S'aprova fer alguna cosa. 
■ Propostes: 

� Ple afora alternatiu. 
� Desfilar amb un taüt que tenim. 
� Entrar dins del ple. Podria ser amb la boca tapada. Hi han dubtes de que es pugui 

entrar. 
� Representació a fora portant disfrassos de banquers i d'altres. 
� Cadena humana. 
� Fer una bona “barrabassada” de soroll a fora per intentat impedir el ple 

(batucada, altaveus potents). 
� Fer pudor amb bombes fétides. 
� Aprofitant que som bastants, fer una performance recorreguent el poble, i animan 

a la gent a que es sumi. 
� Posar un event al facebook. 

■ Es planteja fer una “ combinació”. Es debaten els horaris. 
� Trovada a les 10 a la zona acampada. 

Recorregut fins l'ajuntament vestits de negre i amb tapaboques.    
Arrivada a les 12 al ajuntament. 
Es fa “cadena humana” davant de l'ajuntament tipus Port Aventura. 
S'aprova 

� Intentat entrar un cop son dintre al ple. I si no es pot, fer soroll i fer assamblea a 
fora (o un ple “alternatiu”). 
S'aprova 

� Tirar bombes fètides un cop som a dins. 
Rebutjat. 

� Tallar la carretera fent la assamblea. Es comenta que amb aquesta acció no te 
sentit (s'ha parlat a l'assamble del Baix Llobregat). També es diu que cal que hagi 
gent a la plaça, però no tallar perquè pot posar amb contra a la gent. S'afageig 
que cal concentrar accions com la casserolada amb menys dies.   

� Es proposa parlar de la democràcia fora de l'assamble, com un ple alternatiu. 
� Hi ha el 29 a Esplugues un altre ple. Es planteja fer les dues, només una o només la del 11 

de juny. 
� Difusió: Es planteja fer un cartell conjunt amb la xerrada. 

 
� 14 de juny. Acampada i protesta davant el parlament per l'aprovació dels presupostos. 

S'acorda trovada a plaça Espanya a les 18:30 de totes les acampades del Baix Llobregat.“El 
baix Llobregat, s'indigna, s'organitza i lluita” serà el lema a la pancarta que dissenya Can 
Vidalet per la movilització. Altres assembles de municipis arriben per altres direccions.   



� Proposta: Sumar-se al recorregut des de Plaça Espanya per acampar com a forma de 
protesta a la nit. 
 

� 19 de juny. Macroconcentració/manifestació a Plaça Catalunya. El Baix Llobregat quedarà 
al Pont d'Esplugues. Convocatòria internacional sincronitzada a les 17:00 

 
Propera reunió: 

� 13 de juny 12:00. 
 
CAN VIDALET 
Proposta de reunió: 

� Trovada a les 19:00 a La Bóvila (10 de juny). Coincidint amb el pregó. També faran 
cassolada. 

� Propostes: Sumar-nos a l'acció de Can Vidalet S'aprova.  
Fer l'assamblea a les 22:00 al parc. 

 
DRET A L'AUTODETERMINACIO. 

• S'aplaça per quan hagi més gent. 
 
ACTIVITATS EL DISSABTE 11. 

� 11am al Pou d'en Fèlix. Vestits de payasos, es faran activitats per nens. S'apunten tres 
persones. 

 
TORN DE PROPOSTES OBERTES. 

� Es comenta iniciativa de treure 155€ 
� Infrastructura: Es pot aprofitar un mostrador per portar-lo a la acampada. Pot ser molt útil. 

Es molt pesat. Calen unes 10 persones. Trovada a les 20:00. 
� Continuitat i difussió. Propostes obertes. 

� Fer cassolades a l'acampada. 
� Més espaiades al temps. 
� Cassolada pels balcons. 
� Treure cartells “obsolets”. 
� Buscar gent d'altres barris més perifèrics. Arrivar a tota Esplugues. 
� Cercavila. Podria ser amb cotxe. 
� Assambleas “espontàneas” a terrasses tocant temes que animi a la gent a participar. 

Podrien ser temes a discutir a comissions. 
� Tindre folletos y repartir (es reparteixen alguns). 
� Concentrar la cassolada. Podria ser els dimecres, dijous o divendres. Replantejar-se 

sentit de l'acte.  
� Engrescament de la gent, que no siguins tan pasius, sobretot per convocar-los a les 

activitats de l'acampada. 
� Fer més difussió per tot arreu, sobretot informant. Centrar-se un dia i fer tota la difussió 

amb força per “captar” gent. 
� No defallir ara, sembla que està decaient. 
� Implicar a la gent per enganxar a la gent un cop s'acaven les activitats de difusió. 
� Després de la xerrada de convidat i xerrada  
� Intentar fer un referendum des de la ciutdadania, cap a la ciutdadania. Objectiu a mig, 

llarg plaç.  Altre objecitu: revisar el tema de la participació. 
� A nivel universitari: Posar al full d'examen “Indignats”. 
� Informar a nivell “històric”. 
� Buzoneo. 
� Boca a boca. 



� Consultar més propostes surtides a les assambles. 
� Reflexions. Faltan claus per interpretar el que pasa. Crear intel.ligència col.lectiva amb 

gent de fora també que questioni. Es comenta que això es continguts. 
� Es veu com un grup tancat. 
� S'ha de mantinir el grup com obert a la població. Definir un dia d'assamblea general.  
� Trenca l'assamblea habitual, per que sigui més oberta algun dia. Més a nivell de barri. 
� Divendres, cassolada i assamblea general. Cassolada 21:00. Aprovat  Divendres 20:30 

cassolada i a les 21:00 assamblea a l’ajuntament.  
 
 

 
 


