
Diumenge 5 juny 2011. 19h

1_  Acció a fer el dia de la  investidura de l'alcalde (dissabte 1 juny a les 12h) Dins i  fora de 
l'Ajuntament.

2_  Parlar  sobre  la  conveniència  de  canviar  i/o  modificar  el  recorregut  de  les cassolades i  
l'acampada i les seves activitats.

3_ Sensibilització, participació i difusió del moviment.
________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                
1_ INVESTIDURA DISSABTE 11 JUNY 2011

Quin és l'objectiu de l'acció de dissabte dia 11? Comunicar-se amb els polítics i el públic assistent a 
l'acte. Hem de trobar maneres diferents d'apropar-nos i comunicar-nos.
Si  a la Sala de Plens, s'hi  arriba i  es fa soroll,  ni  ens sentiran en el  moment ni  ens escoltaran 
després. Ha de ser un acte on hi hagi crítica constructiva i sigui visual.
De l'activitat de dissabte se n'ha de treure el fet de, a part comunicar, implicar a la gent a treballar-
hi. Per tant, es necessària fer una gran feina de difusió i comunicació de cara a dissabte, perquè 
vingui el màxim de gent possible. No hem de convèncer als polítics, hem de convèncer al poble.

    Proposta d'accions dins i fora de l'Ajuntament 
    (Tota acció proposada implica uns mínims per a portar-la a terme).

A Sala de Plens de l'Ajuntament

1_Fer sonar els mòbils dins de la Sala fent cas omís (segurament, ens convidaran a abandonar la 
sala, un cop fora, ens sumarem a l'activitat que es fa a la Plaça) Persones necessàries; 20 a 
la Sala de Plens,  el  màxim possible a la Plaça.  Una persona que registri  fotogràficament el 
desenvolupament de l'acció.

2_Enganxar  pos-it  pujant  cap  a  la  Sala  de  Plens  i  a  la  Sala,  amb  lemes  correponents  al 
moviment  //  Portar  al  jersei  un lema corresponent  al  moviement  (reivindicacií,  difusió). 
Persones necessàries; 15-20. Registre fotogràfic .

3_De la reflexió de que de l'acció de dissabte és important que en surti  una imatge en surt la 
proposta de fer una acció visual, de colors. Cadascuna de les persones que està a la Sala de 
Plens, infla un globus (colors simbòlics partits polítics) i el llença cap endavant com a mostra 
d'indignació amb els polítics. Estem aquí.

A la Plaça de l'Ajuntament 

-Cassolada-Vermut (Oferir un espai de taules i cadires a la Plaça per aprofitar la inèrcia del poble 
 els diumenges de sortir, prendre els sol i fer el vermut). Parlar amb l'Escola del mar que sabem  
 que surten a fer cassolada per si es volen sumar.
-Punt d'Informació i recollida de signatures (recolzen el mov i demanen dimissió Puig).
-Pancartes i cartells informatius i de comunicació.
-El màxim nombre de tendes d'acampada per a visibilitzar la presència en el moment que vinguin 
 els polítics.
-Taller per a fer cartells per als balcons.

PARLAR AMB COMUNICACIÓ PER A FER MÀXIMA DIFUSIÓ



________________________________________________________________________________ 
2_ CASSOLADES, ACAMPADA I ACTIVITATS

-Plantejar  el  funcionament i  el  perquè de les acampades.  Si  no hi  ha contingut ni  activitats a 
l'acampada,  no serveix de massa.  Pensar  activitats  de cap de setmana  per a fer-se al  lloc  de 
l'acampada.

-Pensar  si  la  Plaça  de  l'Ajuntament  és  el  millor  lloc  per  a  fer  l'acampada,  pensem  altres 
emplaçaments més centrics.

-Preguntar  quin  dia  es  pot  començar  a  fer  servir  la  Cooperativa  com  a  lloc  fix  d'informació, 
copisteria, etc... i així poder informar també, de la possibilitat d'anar a la Cooperativa del Barato a 
buscar informació (per totes les persones que no tenen accés a internet...)

-Opció de descentralitzar el punt d'informació en diferents indrets/places de Vilassar de Mar per 
ajudar a la difusió del moviment i les seves activitats.

-Preguntar com està el tema de la carta (que va proposar fer en Ramon) per a demanar els mitjans 
necessaris per a portar a terme les accions.

-Pensar en la proximitat de la Festa Major a Vilassar de Mar, moment on es podria fer una acció 
contundent.

-Pensar acitivitats que es puguin portar a terme des de casa.
________________________________________________________________________________
-L'assamblea s'ha de plantejar de dues maneres

1- Involucrar les persones desde la mateixa Assamblea

2- Anar a buscar les persones per portar-hi la informació (Per exemple, a l'entrada i sortida de les
   escoles, a l'estació, a primera hora al CAP, polígon... no esperem que vinguin els moments de 
   concentració, anem a buscar-los i donem-nos a conèixer.
________________________________________________________________________________
Activitats per acompanyar les acampades el cap de setmana

-Aconseguir una pantalla i projectar videos / xerrades relacionades amb el moviment. A la Plaça 
 (on es faci l'acampada) o a la Sala Galbany.

-Implicar  la  participació de  diferents  segments  de  població,  els  infants,  la  immigració, 
personatges  il·lustres Vdm (economista Becerra, actors/actrius...)

-Participació activa en forma debats, accions amb infants, de bústia de suggeriments, de cartell 
on  apuntar les propostes/preocupacions... assenyalant diferents àmbits, com educació, sanitat,  
 immigració etc.

Després d'indiganar-nos hem d'actuar. Ens hem d'expandir, hem de ser pedagògics, hem de ser 
inclusius.

Es parla sobre els  mitjans de comunicació.  I si utilitzem els mitjans de comunicació? Parlem 
amb ells. Vilassar Ràdio. Televisió Vilassar. Parlant dels grans mitjans de comunicació i les seves 
relacions ha sortit el tema de proposar convidar per exemple, persones que treballin a Periodismo 
Humano i que ens expliquin que les notícies no són gratuites...

La Comissió acorda com a dia de reunió, els diumenges a les 17h30.



En resum, les propostes per portar a l'assamblea

-Propostes d'acció per a dissabte (dins i fora de la Plaça)

-Punts d'informació a la Plaça, la Cooperativa i  descentralitzats (indrets Vilassar de Mar) on 
poder informar-se i volcar la indignació / propostes de les persones

-Acampada + activitats de cap de setmana, dissabte i diumenge.

-Cassolada (no hem pogut acabar de parlar-ne)

-Pensar i establir un dia per debats / videos, una mena de calendari


