
ACTA DE L'ASSEMBLEA DE DIA 28 D’OCTUBRE DE 2011 

 

Divendres 28 d’octubre de 2011 

A la Plaça de Pere Garau 

De 20:53 a aprox. 23:00 

Amb una assistència de 9 persones 

 

1. Elecció de rols 
Elegim qui farà de moderador, qui escriurà l’acta i qui pren torn de paraula 

2. Lectura de l'acta anterior 
No la llegim. 

3. Local d'hivern 
S’han visitat dos centres que ens podrien ser útils : 

 

Casal de barri de Son Gotleu: Es va parlar amb una de les dues persones encarregades  

de gestionar el casal. Ens cedeix un espai pels dissabtes a l’horabaixa. Només serà 

possible aquesta cessió d’espai els mesos de novembre i desembre. El motiu és que a 

partir de gener una empresa privada es farà càrrec de la gestió del casal i les persones 

que ara el gestionen ja no en tindran cap competència. D’altra banda la persona que ens 

atén  avisa de la necessitat de deixar constància per escrit que un grup de 

persones(nosaltres) en col·laboració amb l’associació de Son Gotleu  ha demanat la 

cessió d’un espai. D’aquesta manera queda suficientment justificada la nostra activitat al 

casal de barri de  Son Gotleu davant qualsevol control administratiu. 

 

Afegir que hi ha possibilitat entre setmana d’ocupar un espai, tot i que s’hauria de 

demanar amb antelació i podria ser que sens digués que no. Per altra banda es mostren 

dues aules, una amb capacitat per unes 60 persones i una altre més petita per unes 15. 

 

PROPOSTA: Fer com més aviat possible alguna activitat (taller, xerrada) allà, ja que 

només podrem usar l’espai 2 mesos. 

 

ANEM: Es un lloc per fer activitats situat al polígon de llevant. També ens cedeixen un 

espai allà, el que es demana és que avisem amb temps si volem fer res. Allà tenen un 

borsa d’intercanvi gratuïta de coneixements, de tal manera que  un particular fa un taller 

de qualque qüestió que domini i a canvi pot assistir a formació d’algú que sap d’una 

altra matèria. Tot es fa de franc, sense haver de pagar res. 

 

Es parla de fer alguna acció per demanar un Casal de Barri per Pere Garau : 

 

PROPOSTA :Es diu de parlar amb la “Federació d’Associacions de Veïnats de Palma”. 

A aquesta proposició es respon que el més adient es parlar amb les associacions abans 

que amb la Federació. Se podria parlar amb la persona que gestiona el Casal de Son 

Gotleu i amb la que tenim contacte, ens podria donar alguna idea.  

 



PROPOSTA :Convocar una roda de premsa per exigir un Casal de barri a Pere Garau. 

Es tracta de fer un acte públic. Demanar suport de les associacions de veïnats de Pere 

Garau: ”La Paloma”, ”Son Coc”. Es comenta la dificultat de entrar en contacte amb les 

associacions. 

 

Es parla de recolzar d’alguna manera a l’Assemblea de Ses Veles per evitar que es 

privatitzi la gestió del Casal de barri de Joan Alcover i deixin d’esser els mateixos 

veïnats els que gestionin el casal.  

 

PROPOSTA: Preparar un escrit de recolzament per part de Pere Garau a l’Assemblea de  

Ses Veles i enviar-ho per e-mail a Ses Veles.  

4. ACTIVITAT : Què pintam aquí?  
 

Objectiu :Recordem que consisteix en fer dibuixos amb guix sobre el paviment per 

reivindicar una major democràcia en algun aspecte de la vida social.  

 

 

Lloc, Hora :Es farà per primera vegada a Plaça Islàndia , junt amb les activitats 

previstes allà per demà, dissabte dia 29 d’octubre. Hora de realització :17:30.Més 

endavant es farà a Pere Garau.  “Es Rafal”, ”Ses Veles” i resta d’assemblees es mostren 

receptives a l’activitat. La podrien realitzar a les seves places.  

 

 

Material :Guixos de colors i espelmes per formar imatges.  

 

Es comenta la possibilitat de pluja i no poder fer l’activitat. 

5. INTERBARRIS 
  

L’ assemblea interbarris va ser molt concorreguda, tingué lloc al bar Morrison de Pere 

Garau degut a la pluja.  

 

GRUP “A PEU DE CARRER” : 

Han format una nova assemblea a Santa Catalina amb 7 persones.  

Es treballa amb la formació d’una assemblea al barri de Son Oliva.  

 

GRUP “15-O” : 

Es va fer una valoració de la MANIFESTACIÓ  del 15-Octubre. Totes les assemblees 

tingueren una bona impressió de com va transcórrer amb excepció de S’Escorxador que 

opina que va estar mal organitzada. 

 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 3-Octubre 

 

Dia/Hora/Lloc : 3 de novembre, dijous/20:00/Plaça Islàndia(Plaça Espanya) 

 

El motiu d’aquesta assemblea és debatre el funcionament d’interbarris i del sistema 

d’assemblearisme en general. S’han produït situacions poc afalagadores pel que fa al 



sistema d’interbarris com ara tractar durant un mes i mig com s’ha de gestionar una 

urgència i quan aquesta sorgeix (Coordinadora d’ONG.s, Càritas) no saber que fer. ¿Cal 

eliminar interbarris? ¿Caldria dissoldre interbarris i que només existissin grups de 

treball i assemblees de barri?. S’obre una ronda d’opinions que es tanca amb una ronda 

de solucions: 

 

OPINIONS: 

 

 Interbarris ha resultat fluixa, han passat els mesos i molt de temps s’ha perdut. 

La informació no es passa amb eficàcia de assemblees de barris a assemblea 

interbarris i molta es perd. 

 

 A interbarris cal dur les comunicacions del barri molt ben mastegades. Es molt 

difícil arribar a un consens. Cal decidir si volem aprovar una proposta per 

consens o per majoria. 

 

 Cal plantetjar-se quina és la funció de fons d’interbarris: Dur a terme activitats 

de barri o interessa  fer accions de caràcter  general. Cal decidir si formar només 

grups de treball i dissoldre les assemblees de barri. Hem de tenir molt clar el que 

volem, si reivindicar que mos posin urinaris i font a la plaça o treballar en una 

acció més general. 

 

 Hi ha poca comunicació entre barris i grups de treball. D’hores d’ara aquesta 

comunicació només es possible a través d’Interbarris però no necessàriament ha 

d’esser així. Es pot fer servir Internet, fer més feina “online”. Els grups de 

treball no van a totes les assemblees, els grups de treball han d’estar dins de les 

assemblees. Interbarris no té sentit tenint internet perquè no s’ha de decidir res. 

 

 L’assemblea ha d’esser més dinàmica, hem de concretar molt més. El consens és 

impossible, sempre hi haurà algú que no estigui d’acord, algú que ho faci tornar 

tot cap enrere. S’ha de treballar més en col·lectivitat, veure que el que afecte a 

una assemblea ens afecta a totes i tots. No creguem en utopies, com podem 

demanar un consens? El 3 de novembre s’ha de parlar de que el sistema 

assembleari en general NO funciona i no de si interbarris en concret funciona o 

no funciona. Dubt si alguna vegada hem arribat a algun consens. Aquí venc per 

fer política, necessitam parlar de política, que el poble aixequi la veu. 

 

 Es necessari anar a interbarris amb una proposta ben preparada per l’assemblea 

del barri, que sigui una proposta potent, ben pensada, amb arguments sòlids. 

Acudir a interbarris amb material elaborat per difondre entre els barris. Si des 

del barri es treballa la proposta pel col·lectiu assembleari amb profunditat i 

coordinació, llavors el resultat se veurà reflectit a interbarris. Una interbarris 

coordinadora i eficient ho serà si els barris que hi acudeixen ho fan amb 

propostes ben pensades i ben exposades.  

 

 S’han de centrar les forces en un punt en concret, concentrar els esforços en un 

sol objectiu. 

 

SOL.LUCIONS : 

 Es bona idea el fet de fer grups de treball, són els únics que fan qualque cosa, es 



mouen més. Moltes vegades succeeix que un barri proposa un grup de treball, ho 

fa saber a la resta per si algú es vol afegir i s’acaben quedant tot sols, sense l’ajut 

d’altres barris.  

 

 Els grups de treball funcionen però també es necessària l’assemblea de barri. Les 

urgències s’han de penjar ràpidament a la xarxa. Anar amb propostes molt clares 

i treballades a interbarris.  

 

 El que interessa es fer coses, generalitzar els discursos. Una estructura en xarxa 

ajuda a aquesta qüestió. Les associacions de veïnats nasqueren per fer política. 

Hi ha d’haver confiança i a interbarris m’he sentit cohibida. Si no aconseguim 

consens algú haurà de tolerar que el que es decideix en assemblea es contrari al 

que li sembla particularment. Proposa treballar per campanyes: 

 

 Cada més o dos mesos es treballa sobre un tema i les conclusions es pengen a la 

xarxa. Aquest tema ha sigut treballat prèviament per un grup de treball que 

presenta un projecte. Un exemple de grup de treball ho podria ser un 

d’antimilitarisme. 

 

 Es podrien fer dues campanyes : 

o Novembre: Vot responsable 

o Desembre: Desobediència civil. En aquest cas des de Pere Garau 

coneixem una persona que en podria impartir alguna xerrada. Ja que ha 

de venir de fora seria malbaratar l’experiència si només parles a Pere 

Garau, així que ho podria fer a la resta de barris. 

 

 No hi ha d’haver interbarris. Tots som el mateix, tots ens podríem denominar 

“Xarxa d’Indignats de Mallorca” (abreujat XIM). No fariem assemblees sinó 

que ens reuniriem un cop cada mes per decidir sobre una campanya :  

o Títol 

o Documentació                                                                                 

o Propostes d’acció 

 

 Continuar amb interbarris perquè es parla amb la gent en directe, és 

socialitzadora. El que canviaria és la finalitat d’Interbarris. Fins ara el que es fa 

és debatre propostes dels barris. El que proposo és que a interbarris sigui decidit 

quin tema és treballarà a tots els barris. Interbarris decideix que durant un mes es 

treballarà sols un tema. 

 

Hi ha tres nivells : 
o Assemblees de barri 

o Interbarris un cop al mes 

o Grups de treball (assemblees constituïdes en grups de treball): amb uns 

objectius, unes activitats concretes i amb noms i telèfon de contacte de ponents 

o monitors del que es pretén fer. 

 

Un grup de treball proposaria debatre un tema. A interbarris el grup de treball fa la seva 

proposta o bé ho passa per internet i es convoca interbarris perquè els portaveus de cada 

barri decideixin propostes. Per tant l’objectiu d’interbarris es debatre quina proposta 

desenvolupar, però ja ve treballada d’abans. 



 

 D’aquesta manera la primera setmana els grups de treball farien circular propostes per 

internet, la segona setmana l’assemblea de barri (Pere Garau, Ses Veles, S’Escorxador) 

decideix quins temes li semblen interessants i la tercera setmana Interbarris decideix 

quin tema es tractarà el més següent. En aquest model proposat els portaveus de cada 

barri tenen la facultat de decidir de manera que les propostes no pugen ni baixen. 

 

Es vol remarcar la importància de posar la confiança per damunt de tot, si no som 

capaços de posar-nos d’acord en que volem treballar és perquè no hi ha confiança. 

 

Una persona s’ofereix per fer una descripció  molt més acurada d’aquesta proposta.  

 

6. Torn obert de paraula 
 

Manifestació de l’11-11-11: Fer aquesta manifestació una setmana abans de les 

eleccions pot semblar un atac al partit en  el poder, pot semblar una desqualificació a 

qui mana ara, una crítica als que comanden. Es semblant al que va passa en les eleccions 

de fa dues legislatures en que un atac terrorista a una estació de trens a Madrid i les 

conseqüents manifestacions a tot l’Estat feren molt probablement canviar el sentit del 

vot de molts ciutadans i condicionaren amb força el resultat. 

 

    Un assistent respon a l’opinió d’aquest company/a que hi ha diverses entitats cíviques 

que es convoquen, una part important del teixit associatiu de la nostra comunitat i de 

l’Estat (sindicats, GOB, assemblea UIB ), en contra de les retallades. La gent no 

diferencia contra quin partit es manifesta, ho fa contra les retallades en general. 

 

 Bici-Palma Pere Garau: No funciona, ni a Pere Garau ni a molts altres llocs (la UIB 

entre d’ells). De 8 persones contractades per atendre aquest servei s’ha passat a 
només 3. 

   

Metro de la UIB: Està molt brut, no se fa net. Tractar aquest tema a la propera 

assemblea 

  

Assemblea a diferents llocs durant l’hivern: Es planteja enviar e-mail a tots els 

contactes de Pere Garau i informar-los on es farà l’assemblea de cada setmana. 

 

 

7. PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA PER A LA PROPERA ASSEMBLEA, 
DE DIA 21 D'OCTUBRE: 

 

0. ESTABLIMENT DE ROLS 

1. ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 3-NOV 

2. ACTIVITATS EN CURS: QUÈ PINTAM AQUÍ, PROPOSTES DE XERRADES 

3. BICI-PALMA Pere Garau i Servei NETEJA DEL METRO deficients. 

5. LLOC ON FER LES ASSEMBLEES 

6. TORN OBERT DE PARAULES 


