
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE PERE GARAU 11/05/2012 
 
 

ASSISTENTS: 7-10 persones 
DURADA APROXIMADA: 1.30H 
 

1. INFORMACIONS DE LES COMPANYES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SON 
GOTLEU 

2. REVISIÓ D’ACORDS PRESOS 
3. INFORMACIONS I PROPOSTES 

 
 

1. INFORMACIONS DE LES COMPANYES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
SON GOTLEU 

 
Na Maribel i na Xisca, companyes de l’Associació de Veïns de Son Gotleu i Son 
Rapinya ens informen de l’activitat que duen a terme en les seves barriades. 
Actualment es treballen a un local de Son Gotleu on han entrat en contacte amb 
diverses associacions d’immigrants. Es troben el dijous per promoure activitats 
de conscienciació i fer feina en comú. Han organitzat diverses xerrades, sobre 
sanitat i de presentació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
 
En concret els interessa parlar-nos de l’escola d’estiu, que feia ja diversos anys 
que s’organitzava a la barriada i atenia a devers de quaranta nins. La subvenció 
del curs passat no s’arribà a cobrar cosa que ocasionà greus problemes a la 
persona que havia contribuït més a organitzar-la. Per a aquest estiu no hi ha 
subvenció prevista. Per això estan intentant aconseguir ajudes econòmiques 
per aconseguir diners per a l’escola. 
 
Ens proposen que col·laborem amb ells per organitzar un mercadet solidari a la 
plaça del mercat de Pere Garau per aconseguir recursos per a l’escoleta. Es 
tractaria d’aconseguir donacions per a propers mercadets i també de vendre 
algunes coses, alhora que difonem activitats de diversos col·lectius, 
plataformes, etc. Es tractaria, per tant, d’una diada solidària amb actuacions 
diverses, tallers, xerrades i menjar. 
 
ACORD:  
L’assemblea de Pere Garau manifesta per unanimitat el seu acord de participar 
en l’activitat.  
 
S’acorda fer aquesta activitat dissabte dia 2 de juny l’horabaixa. La gent de Son 
Gotleu tramitarà els permisos i entre tots prepararem activitats que  es faran 
aquest dia. 
 

  



2. REVISIÓ D’ACORDS PRESOS EN L’ANTERIOR ASSEMBLEA 
 
Respecte de l’organització d’un taller de desobediència fiscal s’acorda que 
dimecres a les 20h se’n farà un taller a Ses Veles.  
ACORD: S’acorda que algú de la nostra assemblea hi assistirà per parlar amb el 
ponent i fer-ne alguna a la nostra barriada. 
 
 

3. PROPOSTES I ACTIVITATS 
a) ACORD: S’acorda quedar a les 16.30 per anar junts a la manifestació de dia 
12 de maig 
b) Es parla sobre la necessitat o no de continuar penjant els cartells sobre la 
recollida de fems. ACORD: S’acorda que es farà però només quan s’hagin de 
penjar altres cartells, en el mateix procés d’encartellar. 
c) Una companya proposa de fer un cine-fòrum d’homenatge per a la gent gran. 
En concret havia pensat en la pel·lícula Sang Woo y su abuela (en trobareu una 
sinopsi: http://www.labutaca.net/50sansebastian/sangwooysuabuela.htm). Es 
podria fer a Anem o al centre d’adults de Son Canals.  ACORD: S’acorda 
organitzar-ho per a la segona setmana de juny. 
d) Es recorda que de dimecres a dijous es fa el cicle de conferències “Un any 
indignats”: http://cooperacio.uib.cat/EpD/Curs-Un-any-indignats-pensar-el-
15M-amb.cid243069. La taula rodona de divendres, en què participa una 
ponent, coincideix amb l’assemblea setmana. 
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