
Acta assemblea Pere Garau 
divendres, 30 de Març 2012 

Hora de començament: 20:30 

Hora de finalització    : 22:30 

Nº de persones            : 9 

 

Puntualitzacions abans de començar:  

 

1) Es demana puntualitat a l’assistència a l’assemblea. Es feina de tots que el projecte 

comú que tenim de fer coses pel barri tiri endavant i un dels punts necessaris complir 

per aconseguir aquesta fita es arribar d’hora a l’assemblea. Tots dediquem una part del 

nostre temps a fer quelcom pel barri però bé sabem que ho fem de manera 

completament altruista i que tenim altres obligacions i interessos. I per tant hem de 

poder confiar en que les assemblees comencen i acaben a l’hora acordada. Si un no pot 

venir un dia o no pot arribar d’hora un dia, se compren i benvingut serà, a l’hora que 

sigui que arribi, però no és just que ja per norma uns arribin d’hora i hagin d’esperar  a 

començar més tard perquè la majoria dels altres no han arribat encara. 

 

2) Mitja hora abans de començar l’assemblea es va tenir una xarla distesa amb dos 

veïnats xinesos que passaven per allà. Veren el mapa polític de Xina que alguna vegada 

dur un company i a partir d’aquí començà una petita conversa. Va ser enriquidor i una 

petita passa més en el nostre desig de contactar amb la comunitat xinesa. 

 

Orde del dia: 

1) Dia del Llibre 28 d’Abril. 

2) Valoració jornada de Vaga 29-M. 

3) “Buzoneo” a Pere Garau per donar-nos a conèixer. 

4) Targeta sanitària i enquesta sobre la vellesa. 

5) Ordenança municipal sobre regulació de la via pública. 

6) Torn obert de paraules 

 

1) DIA DEL LLIBRE 28 d’Abril 

Aquesta jornada és dedica a la cultura en general i particularment al foment de la lectura 

al barri. Aquesta diada es farà conjuntament amb l’associacio de veïnats de Son Gotleu. 

 Permís: Està en tràmit avançat i breument es tendrà. 

 Intercanvi de llibres : Proposarem que tothom qui vulgui doni llibres i se`n 

dugui els que vulgui lliurament, sense necessitat de pagar res. L’Associació de 

veïnats Son Gotleu vol fer venda de llibres de 2
ONA

 mà o demanar la voluntat, 

així que per no mesclar una activitat sens anim de lucre amb una que si en tè, tot 

i que sigui pel bé de la propia Asociació, hi haurà dos llocs d’oferiment de 

llibres. 



 Horari-Lloc: Es parla de fer activitats tota la jornada 

o 10:00-11:00 Estarem fent preparatius 

o 11:00-12:00 Taller de Poesia Visual 

o 12:00-13:00  Conta-contes (es demanarà a 3 conta-contes si volen venir, 

la propera setmana se informarà de les gestions fetes). 

o MIGDIA     Dinarem. Una persona de l’AA.VV Son Gotleu ha de fer 

menjar i si volem  s’ofereix a fer-ne un poc més per nosaltres a canvi de 

pagar-li una quantitat.  

o HORABAIXA Mag Yon 

Lectura de poemes (llegir poemes de la terra d’on un prové i en l’idioma 

original tot i que llavors és traduirà). Un veïnat colombià de l’assemblea 

convidarà a compatriotes a compartir poemes. 

*Aquest horari s’acabarà de definir, és provisional. 

Durant tot al jornada s’aprofitarà per informar d’una jornada de portes 

obertes a qui vulgui visitar la casa d’Encarna Vinyàs. 

 Difusió: Es decideix que quedarem per fer la pancarta gran divendres 27 (un dia 

abans) a les 18:30 

 Pel que fa al disseny i a l’aferrada de cartells informant de la jornada Dia del 

Llibre, es farà conjuntament amb l’AA. VV de Son Gotleu. Posem com a data 

límit per presentar el cartell definitiu el divendres 20 d’abril. Qualsevol proposta 

de cartell serà benvinguda. Es pot enviar a tots els membres per e-mail. 

 El dimecres de la setmana vinent, 4 d’abril, dues companyes de l’Assemblea 

aniran a parlar amb dues companyes d’AA.VV Son Gotleu per acabar de 

concretar les activitats. 

 Col·laborarem amb l’AA.VV Son Gotleu l’horabaixa i farem les nostres 

activitats tot sols el dematí. 

 No disposem de Micro ja que hauriem de tenir conexió a un endoll (“enchufe”) 

al carrer o d’un bar proper i no tenim confiança suficient amb el propietari del 

bar. 

 

2) VALORACIÓ de la JORNADA de VAGA 29-M 

 Es coincideix en que al manco a Palma la manifestació va ser un èxit però la 

vaga als treballs un fracàs. 

 No agrada la divisió entre sindicats CCOO-UGT per una banda i CNT per 

l’altra. No ens hauríem de barallar entre nosaltres, sinó centrar-nos en qui és 

l’enemic. L’enemic està unit i nosaltres dividits. 

 La gent es pensa ser de classe mitja o mitja-alta  i no se’n dona conta de que són 

assalariats. La paraula assalariat es un eufemisme o manera de dissimular el 

significat de la paraula “obrera” 

 

 PROPOSTA: Fer rondes pels comerços de Pere Garau informant a la gent del 

que suposa aquesta Reforma Laboral. 

 



 Dos de nosaltres anirem el dimecres dia 4 d’abril a una conferència que 

ofereixen el Grup d’Anticapitalistes i n’informarem a la següent assemblea. 

 Dia 14 d’abril a les 11:00 al local d’ANEM, C/Pérez Galdós,28 1er, CCOO i 

UGT han convocat una Reunió Oberta per qui vulgui per debatre sobre  

o Resultats de la Vaga General 29-M 

o Campanya demanant  retirada de la Reforma Laboral 

 

3) “BUZONEO”: 

PROPOSTA: Com una manera més de donar-nos a conèixer al barri es proposa deixar 

dins cada bústia de les entrades als domicilis de Pere Garau una octaveta informativa de 

nosaltres. 

1. Fer una posta en comú dels cartells existents de la nostra assemblea i escollir 

el que volguem 

2. Fer una col.lecta en comú de 0,5 €, 1€, 2€ , segons les possibilitats de cada un 

i fer copies de l’octaveta escollida 

3. Quedar un dia per deixar les octavetes a les bústies de Pere Garau. 

 

4) ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 No es sap res de nou des de la MANI-FESTA-ACCIÓ que hi va haver per 

iniciativa de l’hort urbà o “TomalaCiudad”. 

 PROPOSTA: Contactar amb “TomalaCiudad” i amb “CortObert.cat” per saber 

si hi ha alguna novetat: nous debats oberts, noves manifestacions…. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

 Un company nou ens proposa veure el documental “SOBRE LA MISMA 

TIERRA”, de Laura Spaín, sobre Colombia i situacions d’injustícia que es viuen 

allà. 

 Es proposa dur la tela grossa que anuncia la nostra assemblea per la propera 

reunió. Així serem més visibles a la plaça. 

 

 

      

 

 

 

 

 


