
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE PERE GARAU. DE DIA 6 D’ABRIL DE 2012 
 
 
Assistents: 7 a 9 persones 
Hora d’inici: 20.20 
Síntesi:  
En aquesta assemblea s’han pres diversos acords rellevants d’activitats en curs 
(cine-fòrum, dia del llibre). S’ha parlat de la necessitat de recuperar campanyes 
antigues i s’han introduït nous temes que fan que l’activitat de l’assemblea sigui 
cada cop més interessant. Pel que fa a qüestions organitzatives, s’ha parlat de la 
necessitat de fer arribar de tant en tant (en forma de sol·licitud, etc.) les nostres 
reivindicacions a l’ajuntament.  
 
Ordre del dia: 

• Activitats entorn del dia del llibre 
• Difusió de les activitats de l’assemblea en bústies 
• Informacions sobre l’Ordenança municipal 
• Informacions sobre la manifestació del 12M 
• Recordatori d’activitats pendents 
• Torn obert de paraules 

 
 
1) Activitats entorn del dia del llibre 
 
Es posen en comú un altre cop les decisions preses en l’anterior assemblea. No s’ha 
pogut contactar encara amb la gent de Son Gotleu i Son Rapinya, per la qual cosa 
no es poden prendre algunes decisions importants sobre l’activitat. De moment, el 
programa previst inclou els següents actes: 
 
D’11 a 14. Intercanvi de llibres 
11h. Taller: La poesia visual com a eina de subversió política 
12h. Contacontes [n’hi ha un de confirmat: contes africans, en falten dos per 
confirmar] 
 
Com que en l’assemblea anterior es va considerar que hi havia moltes activitats 
previstes ja, la visita a la casa de J. M. Llompart queda posposada i una companya 
així ho comunicarà a la persona que s’havia ofert a fer-la, i intentarà concretar una 
altra data per a l’activiat 
 
Cal, per tant, encara: 

• Confirmar els dos contacontes 
• Parlar amb el mag Yon 
• Programar les activitats d’horabaixa en funció de la participació de les 

associacions de veïns: màgia, recital de poemes, dinar. 
 

Es parla sobre la necessitat de concretar la càrrega reivindicativa a l’activitat, 
lligada a la necessitat d’espais per a la cultura a la barriada o a altres qüestions.  
 



S’acorda que dia 20 d’abril es tancarà el programa amb les activitats confirmades i 
es procedirà a fer els cartells i la difusió. 
 
Acords: 

• Cal dur per a la següent assemblea propostes de lemes i idees per donar 
sentit reivindicatiu a la diada.  

• Cal contactar amb la gent de les associacions de veïns per concretar les 
activitats d’horabaixa 

• Dia 20 d’abril cal fer els cartells i començar la difusió 
 
2. Difusió de les activitats de l’assemblea en les bústies dels veïnats 
 
Reafirmam que és una bona idea la de difondre en les bústies dels veïnats les 
activitats de l’assemblea. S’acorda que s’aprofitaran els materials de què disposam 
ja. Un company es compromet a revisar i actualitzar el text de presentació de 
l’assemblea. Una companya es compromet a dur una capsa per tal de fer el fons 
comú per a les fotocòpies. 
 
Acords: 

• Dur per a la setmana una proposta ja definitiva d’octaveta 
• Fer un fons comú de diners per pagar les còpies que es facin. 

 
 
3. Ordenança Municipal 
 
Un company informa sobre els canvis que s’han produït en el tema de l’Ordenana 
municipal. A la pàgina Cort Obert, (http://cortobert.cat/) de la coalició PSM-
Iniciativa-Verds es pot trobar informació en aquest sentit. 
 
4. Sobre la manifestació del 12M 

 
S’informa sobre les activitats de l’assemblea que es reuneix per organitzar la 
manifestació d’aniversari del 15M.  
 
Un company explica una iniciativa pròpia: recollir les experiències personals del 
que ha significat el 15M per als implicats. Passarà un qüestionari i també un 
redactat al respecte i ens demana col·laboració. 
 
Es parla de diverses activitats possibles d’aniversari: per exemple, la conferència 
de Xavier Domènech quan véngui a participar a unes jornades de la UIB. 
 
Es proposa, així mateix, fer alguna activitat com a Assemblea, ja que dia 10 de juny 
marcarà el nostra primer aniversari. 

 
5. Recordatori d’activitats interrompudes i pendents 

 
Es parla un poc sobre la necessitat de recuperar algunes iniciatives importants que 
s’havien començat a dur a terme. Entre aquestes, es parla de recuperar els cartells 
dels contenidors i Emaya amb què vàrem començar la nostra activitat com a 

http://cortobert.cat/


assemblea. Un company considera que, a més d’això, estaria bé fer algun document 
amb fotos i enviar-lo a Emaya. 

 
En general, es parla sobre les noves possibilitats de traduir els cartells que es van 
fent. Comptam amb una nova possibilitat de traduir els textos al xinès. 

 
ACORD: 
1. Recuperar la campanya sobre la brutor als carrers i els contenidors mitjançant: 
a) la impressió un altre cop dels cartells en quatre idiomes, b)  l’elaboració d’un 
document per enviar a Emaya, fent-ne la difusió en premsa i en la barriada que 
correspongui. 

 
6. Torn obert de paraules 

 
6.1. Sobre les condicions de vida de la gent gran de la barriada. Un 
company introdueix un tema que ens interessaria també tractar i és el de les 
condicions de vida de la gent gran de la barriada. Es parla sobre la rehabilitació 
d’edificis i es discuteix un poc sobre la competència municipal davant qüestions 
com ara la construcció d’ascensors o l’adaptació d’edificis. Es parla també sobre 
la possibilitat de fer una assemblea específica sobre aquest tema, de la qual 
pugui sortir un full de reclamacions. Es parla de la possibilitat de parlar amb 
l’assemblea de padrins i padrines-flauta perquè puguin venir a presentar-se en 
aquesta activitat. 
 
ACORD: 

1. Organitzar una assemblea sobre el tema específic de les condicions de vida i 
els problemes de la gent gran a la barriada. Es parlarà amb els padrins-flauta 
per veure si podem trobar una data adequada. 
 
6.2. Cine-fòrum sobre Colòmbia. Un company informa que la projecció del 
documental “Sobre la misma tierra”, sobre els conflictes entorn de la terra a 
Colòmbia, es projectarà dia 18 d’abril a les 20h al local d’Anem. Ho organitza 
l’Associació Minga. Demana si l’Assemblea vol col·laborar en l’activitat i tothom 
hi està d’acord. 
 
ACORD: 
1. Col·laborar en l’organització del cine-fòrum “Sobre la misma tierra”  
 
6.3. Marea Roja. S’informa de la celebració dilluns dia 9 d’abril d’una ssemblea 
d’aturats, serà a les 11h davant l’Oficina de l’INEM.  
 
6.3. Història oral i memòria ciutadana. S’informa sobre l’organtizació en 
l’escola d’adults de Son Canals d’una taula rodona sobre la història de la 
barriada a la qual estaria bé assistir. En relació a la importància de les 
experiències dels ciutadans i la història oral, un company informa de la 
col·lecció “Un paisano me contó”, d’enregistraments que un dia estaria bé 
emprar per fer alguna xerrada  o debat. 
 

 


