
ACTA PERE GARAU 25 MAIG 2012 
 

Hora d’inici: ~ 20:30 
Hora finalització: ~ 21:30 
Nº d’assistents: 9 persones 
 
Orde del dia: 
 

1) Diada multicultural amb AA.VV Son Gotleu i Son Rapinya. 
2) Desobediència fiscal 
3) Cinefòrum Sangoo i  la seva àvia 

 

1) Diada multicultural amb AA.VV Son Gotleu i Son Rapinya. 

 
Se concebeix l’acte especialment com un espai de sensibilització cap a la realitat 
multicultural del nostre barri. L’assemblea Pere Garau i participa com a grup 
col·laborador. Es pot contar segur amb 5 membres per part  de l’assemblea de Pere 
Garau. 
 
Quan? Dissabte pròxim, 2 de Juny 

 
Horari: L’acte es té previst fer de 17 a 21-22:00. Hi haurem d’esser a les 16:30 

com a mínim. Haurem d’acabar un poc més tard per recollir. Els que arribin més tard 
que es quedin a recollir, els altres que siguin puntuals i ajudin  a preparar al principi i 
no importarà recullin. 

 
              Cooperació ONG.S:Na Maribel pot avisar a Metges del Món i la P.A.H (si ells 
volen venir i recollir firmes). De totes maneres si algú poc dir-los-ho també, millor que 
millor. Algú pot contactar amb Unió Cívica per la República? . Na Mercè pot contactar 
amb “Unilliure”, “Plataforma per la Sanitat”, “Assemblea Universitària”. Na Irune 
intentarà contactar amb “Toma la Ciudad”. En Maties amb “l’Assemblea Parc Ses 
Veles”. 
 
NOTA: No importa duguin taula, l’AA.VV Son Gotleu en té i també nosaltres (local de 
n’Alicia) en podem aconseguir. 
              
Equip: Queda confirmat l’equip de so (micros, taula per una guitarra, focus si fan falta). 
Es durà també equip per un àudio i veure algun reportatge. A partir de les 20:30 ja es 
pot començar a projectar. 
 
Difussió: Hi ha un esdeveniment a facebook.  
 
Permisos: Ja està passat per registre ,ademés s’ha comentat personalment a la Policia 
Local. El permís s’ha demanat en nom de l’Asociació de veïnats de Son Gotleu. 



Menjar: Na Maria (de Son Gotleu) prepararà el menjar. Té una cuina adequada per fer 
molt de menjar. També ha demanat als pares i mares de l’Escoleta que facin menjar i el 
duguin, i es vendrà igualment. També quelcom de beguda. Preus de 1€ ,3€… Es 
proposa que els nins i nines ajudin a posar etiquetes amb els preus del que es ven. 
 
Activitats:  

 Gent de Xile: Ranxeres. 

 Gent de Ghana: Tambors. 

 Nigerians:  «Latidos de las culturas» 

 Sebastian que toca la guitarra i una cantant. A les 19:00 confirmat! 

 Grup d’havaneres (per confirmar) 

 Conta-contes 

 Mural per fer els nins (del material: rotuladors, paper d’estraça ens 
encarregarem els de l’Assemblea Pere Garau). 

 Ball improvisat amb els nins. 

 Lectura de poemes: Mario Benedetti, Galeano (los nadie) 

 Bústia de suggeriments, quadern amb fulles de diferents colors. 
 

Coordinació: Na Maribel per part de AA.VV Son Gotleu I en Maties d’Assemblea 
Indignats Pere GARAU. Consisteix en fer que la informació arribi. Que es compleixi amb 
un horari convingut d’actuacions…. 
 
Distribució de la plaça: 

                   

 
 

Unes valles faran barrera de l’escenari, es durà una cinta per encara tancar-ho més. No 
es demana “tarima” perquè per experiència es sap que molts grups llavor no poden 
actuar. 
     



Material: Celo, tisores, paper. En Maties se compromet a dur petit botiquí per si algú 
es fereix. 

2) Desobediència fiscal 

 
Dimecres passat hi va haver una xerrada a Ses Veles. 
 
El que es pretén es derivar doblers que s’obliga a donar a l’Estat amb la declaració de 
la Renda a una associació o entitat sense ànim de lucre que nosaltres considerem 
profitosa. 
 
Ha de quedar clar amb justificants o factures on s’inverteixen els doblers. Es parla de 
fer una caixa de resistència (posar tots doblers en comú). 
 
Es demana l’esborrany per saber que te toca pagar. S’ha de descarregar el programa 
“Padre”. La casella 741 diu el que et toca pagar. S’ha estimat el % del pressupost de 
l’Estat que es destina a cada partida (préstecs, l’Església, forces armades…) D’aquesta 
manera es pot deduir quin % de la teva declaració no vols donar a l’Estat. Quan saps la 
quantitat anotes la xifra a la casella 753 i anotes “Objecció fiscal”. Emplenes una fulla 
d’Hisenda explicant perquè ho fas i que demanes poder triar si vols pagar a la 
Monarquia, Defensa i adjuntes un rebut de l’ingrés a l’ONG escollida.  
 
S’ha de comunicar a l’oficina d’Objecció Fiscal que ho has fet. (www.objecciófiscal.org). 
 
Què pot passar un cop donades aquestes passes? 

 
Reps una carta on et diuen que se t’ha passat i no has fet bé la declaració. Has 
d’al·legar que no es vera. Si no fas l’ingrés  tens un 25% de demora. Pots “recurrir” i 
per això es fa la caixa de resistència, per pagar advocats que duguin a terme els tràmits 
legals. 
 
Els membres de l’Assemblea PARC SES VELES volen finançar un local del 15_M a Ses 
Veles. 
 
PROPOSTA: Amb els doblers de la nostra objecció fiscal finançar ANEM (fa pagar uns 
23€ cada 6 mesos) 
       
Dimecres 30 de maig a les 20:00, al Parc de Ses Veles s’ajudarà a fer l’objecció fiscal de 
la declaració de la Renda. Dur ordenador per descarregar el programa PADRE i la 
declaració de l’any passat. 
        

3) Cinefòrum “Sangoo i  la seva àvia” 

 

Na Irune la descarregarà per la propera setmana. En continuarem parlant més 

endavant. 

 

http://www.objecciófiscal.org/

