
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE DIA 18 De 
NOVEMBRE DE 2011 

 

Divendres 18 de novembre de 2011 

A la Plaça de Pere Garau 

De aprox. 21:00 a aprox. 22:00 

Amb una assistència de 10 persones 

 

Val dir abans de començar l’acta que assistiren dues representants de DRY per fer una 

proposta. 

L’assemblea tingué lloc al bar Morrison tot i que el punt de trobada va ser a la Plaça de 

Pere Garau de 20 a 20:30. 

Com ja s’ha dit a altres actes, és important la puntualitat ja que el temps del que 

disposem tots es limitat i cal en benefici de tots agilitzar al màxim les assemblees. 

 

 

1. Elecció de rols 
 

Elegim qui  escriurà l’acta però es decideix que ningú farà de moderador ni tampoc hi 

haurà  qui prengui torn de paraula 

2. Lectura de l'acta anterior 
 

No la llegim. 

3. Proposta DRY-Jornades de treball 
 

En principi havien de ser unes jornades cada quinze dies però s’ha vist que és poc temps 

i finalment se faran cada mes. Hi va haver una iniciativa per donar a conèixer el vot 

responsable i tot i que s’han fet algunes coses (Es Rafal ho ha treballat, DRY el dissabte 

passat en va fer difusió), la realitat es que ha faltat temps. 

 

Es tracta de que totes les assemblees de barri, les de pobles es reuneixin un cop al mes. 

En aquestes reunions cada assemblea pot plantejar les seves propostes. Però es proposa 

cada mes tocar un punt diferent del manifest. Enlloc d’organitzar manifestacions fer 

jornades .Concretament es proposa per dia 10 de desembre tractar Drets Humans i 

Consum . 

 

La proposta Drets Humans i Consum consisteix en contactar amb ONGs, petit comerç, 

comerç just, tocar aspectes d’ecologia . 

 

Hi haurà un servei de guarderia pels infants dels qui venguin a la jornada. Es proposa 

fer un intercanvi de juguetes, creació de juguetes. 



 

Se proposa també demanar a la gent si sap on s’ha fabricat el vestit que du i aferrar la 

procedència a un post-it. 

 

Es convoca en principi per dimarts a les 19:00 a Plaça Islàndia a qui vulgui participar 

d’un grup de treball (molt probablement aquesta data serà modificada per coincidència 

amb “toma la ciudad”, una altre grup de treball  al mateix lloc i hora). Ens avisaran . 

 

Es conta amb la nostra presència a les reunions de treball. 

 

Hi ha intenció d’acampar la mateixa nit de la jornada. Si assisteixen més de 150 

persones, s’acamparà . 

 

Opinions de l’assemblea : 

 

Pere Garau havia proposat un model de treball conjunt de totes les assemblees per 

concentrar esforços, ara DRY en proposa un altra. El model de Pere Garau es molt més 

coordinat. Sabem que hi ha assemblees que volen treballar com grups d’afinitat i 

d’altres com grups d’assemblees. 

 

Aquestes jornades sembla ser que serviran per un treball intern del moviment 15-M, 

però no per fer una acció activa cap a fora, projectada a l’exterior, amb repercussions 

cap a la societat. 

  

Ja hi ha suficients temes per tractar a interbarris com per ara afegir-hi més coses. 

Interbarris es va fer precisament per coordinar i aquesta és una altra proposta de 

coordinació. 

4. INTERBARRIS-Manera de funcionar: 
 

 3 barris es posen d’acord en coordinar millor les seves accions.  

 Un taller de federalisme a Ses Veles li agrada ,al Rafal no li agrada. 

 N-1 com a eina de comunicació agrada al Rafal, en canvi Pere Garau i Ses Veles no 

tenen consens en aquest aspecte. Es parla d’això i es donen les següents opinions: 

 

Opinions de l’assemblea : 

 

 Hi ha gent major que no sap manejar N-1. 

 N-1 com una eina més per proposar activitats pot anar bé. 

 Tenc 5 correus electrònics, un forum de discussió i no puc carregar amb la 

responsabilitat d’haver de treballar ara a més amb N-1. 

 Substituir Interbarris per N-1? ¿Eliminar Interbarris i sols fer Assemblea Mallorca? 

Són dues coses diferents que per una part Rafal, Ses Veles i Pere Garau trobin una 

manera de treballar coordinada i per una altra banda que es decideixi només fer 

Assemblea Mallorca. 

 És necessari que gent de Palma acudeixi a les Assemblees Mallorca, del contrari els 

pobles es seguiran queixant que no els arriba la informació. 

 

  



PROPOSTA:  

 

 Per anar des de Palma cap on es faci l’Assemblea Mallorca anar tots en un mateix 

cotxe. 

 A les assembles de barri es parla d’accions locals, a les d’interbarri es parla d’accions 

a Palma i a les Assemblees Mallorca d’accions a tota l’illa. Té sentit tractar accions 

de barri a l’Assemblea Mallorca? 

 Els pobles es queixen que no hi vagi ningú de Palma. Què anam a fer a nivell de 

Mallorca per a que tingui sentit una assemblea cada mes? No estam motivats per anar 

a una assemblea Mallorca perquè no sabem per a què. 

 Si els barris ja estam dividits, té sentit parlar d’una Assemblea Mallorca?. 

 S’han de coordinar Es Rafal, Ses Veles i Pere Garau per fer ja una activitat en comú. 

 No convé fer cap proposta concreta fins el proper interbarris, si tot va bé ja es faran 

propostes després . 

 A Pere Garau tenim una actitud d’esperar i no fer res fins que tot s’hagi aclarit i a 

S’Escorxador prenen decisions pel seu compte sense esperar opinió abans, tenen un 

programa d’activitats ja tancat. Tal vegada a Pere Garau hauríem de tenir la mateixa 

actitud. 

5. ACCIÓ  “Toma la ciudad” 
 

Cada barri ha de cercar un lloc on cultivar un hort. 

 

El proper dimarts s’ha de decidir entre: 

  solar a Sa Quartera 

  solar prop de sa plaça de l’Obelisc. 

  solar prop de la benzinera de Capità Salom 

 

Hi ha informadors que fan saber als veïnats la iniciativa que es vol dur a terme. 

 

Per demà dissabte dia 19 un grup de persones ha quedat per anar a veure els solars: 

 El de “Sa Quartera” és el més cèntric i on més gent té més possibilitats d’acudir. 

 El dimarts 22 es farà un grup de treball, tothom qui pugui que aporti qualque 

cosa (eines, disponibilitat per fer-hi feina) 

 En principi es pensava parlar amb el propietari, però si no es pot s’ocuparà i més 

endavant es parlarà amb ell. 

 També es proposa fer un camp de futbol, posar bancs. 

 Es planteja si el solar es mantindrà obert o bé es tancarà. Els partidaris de tancar-

lo, ho volen així per què no hi hagi destrosses. A la gent que treballi la terra no li 

faria cap gràcia que algú destruïts tota la collita, tota la feina realitzada. Els 

partidaris de mantenir-lo obert parlen de la funció social de l’hort, de fer que la 

gent en prengui consciència. 

 

PROPOSTA: 

 

Posar cartells indicadors de respecte envers l’hort. Pere Garau va proposar la “Casa dels 

Moixos” al C/UETAM, es podria arribar a un acord amb el propietari. 

 



PROPOSTA: 

 

Ocupar on està l’aparcament de Son Canals, previst en el pla urbà com a equipament pel 

barri. Allà ara hi ha un aparcament, pipican i un espai petit sense cotxes que va ser 

expropiat a un particular i que per tant no hi pot construir però que encara no s’ha 

convertit en equipament urbà, tot i que fa uns 20 anys d’això. El podríem ocupar l’estiu. 

 

Opinió de Pere Garau sobre la iniciativa “Toma la ciudad” : 

 D’acord 

 S’ha de fer pensant en la gent, posar-hi senyalitzacions, que no només sigui un 

hort sinó amb elements propis d’un parc (bancs ...) 

 Ara hi ha molta il·lusió i ganes però un hort necessita de molta constància, al 

final la cosa se desinflarà .El difícil és el dia a dia . 

 Quines coses podem aportar per l’hort des de Pere Garau? 

o Una persona diu que pot aportar la seva presència el dia de l’ocupació. 

o Una falç 

 Què ens sembla millor demanar si hi podem cultivar o ocupar-lo directament? 

o Gent que pensa que primer s’ha d’ocupar i llavor demanar si es pot. 

o Si és d’un banc òbviament no ho demanarem. 

 Qui pot anar el proper dimarts 22 a les 19 al grup de treball “toma la ciudad”. 

 2 persones tot i que tenen dubtes si finalment hi podran anar, s’hi ofereixen. 

6.  ¿Qui anirà de portaveu a la propera Interbarris a Pere 
Garau, bar Morrison? 

 

Una persona s’hi compromet segur, dues més tal vegada hi puguin anar. 

7. Torn obert de paraula : 
 

Es proposa parlar a la propera assemblea de Pere Garau sobre desobediència civil i 

fiscal. 

 

PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA PER A LA PROPERA ASSEMBLEA, DE DIA 21 

D'OCTUBRE: 

 

0. ESTABLIMENT DE ROLS 

1. ACCIÓ :”Toma la Ciudad” 

2. ASSEMBLEA INTERBARRIS DEL DIJOS 24 DE NOVEMBRE. 

3. GESTIONS PER LLOGAR LA CASA DEL C/UETAM 

4. DESOBEDIÈNCIA CIVIL I FISCAL 

5. TORN OBERT DE PARAULES 

 

 

 


