
ACTA ASSEMBLEA PERE GARAU 4 de Maig 2012 
 
Hora d’inici: 20:20 
Hora finalització: 22:10 
Nombre d’assistents: 7 
 

1. Ordre del dia: 

1) Valoració de la Jornada del Llibre 28 d’abril, dissabte 
2) Proposta desobediència fiscal 
3) Mani 12 de Maig 
4) Roda de premsa Ultima Hora 
5) “Marea Roja” 9 de maig. 
6) Propostes: Contenidors, anuncis de treball. 

 

2. Valoració de la Jornada del Llibre 28 d’abril, dissabte 

Punts positius: 

 Activitat al carrer, exterior, a la vista de tothom. 

 La gent va quedar contenta, tant grans com petits. 

 Canviar llibres per idees. 

 Parlar amb els veïnats, va ser una manera de poder conversar amb ells. 
 

Punts negatius: 

 Desavenències personals d’alguns membres de l’assemblea 

 Puntualitat a l’hora de complir amb el programa proposat 

 Va faltar repartir octavetes a més col·legis (només una persona a Santa Isabel, 
Santa Mónica i Jafuda Cresques. 

 Molt de temps intentant contactar amb l’Associació de Veïnats de Son Gotleu i 
llavors no col·laboraren. 

 No es va preveure bé que no hi hauria temps ni pel taller de Poesia Visual ni per 
gaire conta-contes. 

 L’activitat va coincidir amb un taller de Desobediència civil- fiscal al Casal Joan 
Alcover. 

 Se va haver d’anar a comprar material a darrera hora (fer octavetes, comprar 
pintures). 

 

Proposta desobediència fiscal 

Proposta:  Fer un taller de desobediència fiscal a Sa Foneta o a qualque local 
de la UGT o CCOO. S’hauria de aconseguir algú expert en aquesta qüestió 
(aconseguir algú de la Universitat, escriure a ATTAC, gent de la CNT). 
Algú que pugui explicar clarament com fer desobediència alhora de fer la 
declaració de la renda. 



 

3. Mani 12 de Maig 

 
Proposta:  Dur la tela de l’Assemblea d’Indignats de Pere Garau i anar junts 
darrera d’ella. Dur una cartolina amb la bandera d’Islàndia pintada. 
Proposta:  Demanar a les altres assemblees que tenen previst pel 12-M 

Roda de premsa Ultima Hora 

En Miquel Mascaró, d’Unió Cívica per la República va rebre una proposta de 
entrevista amb periodistes d’Última Hora per parlar sobre el 15-M. Com que ell 
no representa tot el 15-M va considerar adient que venguessin altres persones 
dins el moviment per tal de donar el seu punt de vista, segons l’interès 
particular que els va apropar al 15-M. 
Proposta:  En Maties vagi a la Roda de Premsa per parlar de com va néixer i ha 
evolucionat l’Assemblea de Pere Garau, les activitats i accions dutes a terme. 
                           
Linees Generals 15-M 
Activitats dutes a terme a Pere Garau 

 “Marea Roja” 9 de maig. 

Hi haurà una assemblea pel dimecres 9 de maig devant l’oficina de Mateu Enric 
Lladó a les 10 :30. 

Contenidors, anuncis de treball 

N’A. té fotocòpies dels cartells en diferents idiomes dels contenidors i els durà 
la propera assemblea per fer-ne repartiment. 
Se recolliran anuncis de treballs dels fanals del barri, es telefonarà al oferent i si 
hi consent el seu anuncia se publicarà al bloc de l’assemblea. 

 
 


