
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE PERE GARAU. DE DIA 13 D’ABRIL DE 2012 
 
 
Assistents: 6 persones 
Lloc:Plaça de Pere Garau. 
Hora d’inici: 20.30 
Hora de finalització: 21:00 
Síntesi:  
En aquesta assemblea 4 assistents assidus es disculparen de no poder venir, així 
que es va reduïr a mitja hora en què es va repassar l’orde del dia de la passada 
assemblea ràpidament. 
Val dir que durant l’encontre un company va detectar la realització d’una foto des 
d’un cotxe particular. Serà policia de paisà que ens vigila?. 
 
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 

 
 
1) Activitats entorn del dia del llibre 
 
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.  
 
Una company pot oferir dues bosses de llibres en anglès per la taula de llibres que 
es pensa posar. 
D’altra banda al llarg de la setmana s’han exposat diferents lemes i dos cartells per 
anunciar la diada. Es decideix fer 100 octavetes d’un model i 100 més de l’altre 
gràcies al fons comú recollit. 
 
2. Difusió de les activitats de l’assemblea en les bústies dels veïnats 
 
Se recull un fons de 7€ 60cts per fer les octavetes pertinents. Aproximadament 
dóna per fer 760 octavetes. D’aquestes se’n separaran 200 pel cartell del dia del 
llibre i 50 pel cartell de la projecció Sobre la misma tierra el dimecres que vé a 
ANEM. A la manifestació de Sanitat del diumenge se repartiran les octavetes del 
documental colombià. 
 
Acords: 

• Fer 50 octavetes pel documental Sobre la misma tierra i repartir diumenge a 
la Mani per la Sanitat. 

• Fer 100 i 100 octavetes d’un i altre model de cartell per publicitar la Diada 
del Llibre a Pere Garau del dia 28 d’abril. 

 
 
 
 



3. Ordenança Municipal 
 
Ja hi ha resposta del Govern a les alegacions fetes per les distintes entitats. 
(http://cortobert.cat/) . Basicament s’ha retirat la part de l’Ordenança que 
regulava el dret a la llibertat d’expressió. 
 
4. Sobre la manifestació del 12M 

 
Ja hi ha cartell de convocatòria a Mallorca (Palma –Passeig des Born 12-05-2012 a 
les 17:00h). Es comenceran a repartir octavetes el diumenge que vé dia 15 a la 
manifestació per la Sanitat.  
 

 
Proposta Orde del dia de la propera assemblea: 

1. Dia del llibre (repartiment d’octavetes, lema definitiu, contacte amb Son 
Gotleu, permís, confirma contacontes, mag Yon....) 

2. Manifestació 12-M (aferrada octavetes i cartells, vivències personals 15-M, 
actes previstos....) 

3. Valoració  projecció documental “Sobre la misma tierra” 
4. Activitats oblidades (cartells EMAYA, carta a EMAYA, traducció cartell 

general Assemblea Pere Garau  a xinès i àrab) 
5. Condicions de vida gent gran a la barriada (enquesta casa per casa, xarla 

amb  gent gran de Ses Veles) 
6. Marea Roja: propostes per crear feina entre els aturats. 
7. Confirmació amb dia  i hora de la taula rodona a Son Canals sobre la 

història de Pere Garau. 
 
 
 
Fites de la setmana: 
 
REUNIÓ OBERTA sobre la REFORMA LABORAL: dissabte 14 abril a les 
11:00 a ANEM (C/Pérez Galdós,28,1ER) 
 
MANIFESTACIÓ per la SANITAT: diumenge 15 abril a les 18:00 al Passeig 
des Born. 
 
DOCUMENTAL COLOMBIÀ “Sobre la misma tierra” : dimecres 18 d’abril a 
les 20h a ANEM. 

http://cortobert.cat/

