
Acta de l’assemblea popular de Palamós de divendres 9/9/2011 

 

Lloc: Plaça Catalunya 
Hora: 21h 
Assistents: 15 (aprox.) 

Ordre del dia: 

1. Xerrada mensual (24-S) 
2. Valoració de “Talls contra retallades” (3-S) 
3. Acte a la Gorga 
4. Mas Gallardó (25-S) 
5. Coordinació assemblees 
6. Escrit 
7. Espai hivernal 
8. Manifestació (18-S) +(12-S i 15-O) 

Abans de tot ens felicitem per la tasca realitzada per T al col·locar amb tanta eficiència 
el plafó informatiu de plaça Catalunya, indret on celebrem l’assemblea. Fem-hi 
aportacions i cuidem l’espai. Aquesta vegada no ens el retiraran perquè així es va 
acordar amb el regidor pertinent. 

1. Xerrada mensual 

Estava prevista la xerrada d’Esther Vivas pel dia 24 de Setembre al passeig, però al final 
no podrà venir. La OMCA ja està entrada i, per tant, l’acte es realitzarà. S’ha de trobar 
algú que ens vingui a fer la xerrada enlloc d’ella. En J ha provat amb Càritas i, 
actualment espera resposta d’Intermón-Oxfam. Surt el debat de si aquesta ong forma 
part del sistema i es consideren altres opcions. T trucarà per la seva banda, P proposa 
portar a algú d’ATTAC per parlar de la taxa Tobin i A proposa portar a algú d’Ecoseny. 

Respecte a properes xerrades es parla de la que parlaria dela BancaÈtica i que es 
celebraria el 22 d’octubre, a les 18h, al passeig. Es considera la possibilitat de sol·licitar 
tambéla Naudels 50 mts. per si fa fred o plou. De cara a la xerrada del mes de novembre 
hi ha previst l’E.Duran. 

2. Valoració de “Talls contra retallades” (3 set.) 

L’acte va ser un èxit perquè es va aconseguir la finalitat que es perseguia de forma 
ordenada i a una quinzena de municipis de Catalunya. Cal dir que no hi va haver gaire 
participació, unes 40 persones, però va estar ben organitzat. La gent dels cotxes va rebre 
les octavetes mentre feien la cua, va sentir els missatges, va veure la pancarta. Va venir 
gent de l’assemblea dela Bisbali unes cinc persones del nostre hospital comarcal. Es 
debat una mica sobre els perquès de la falta d’implicació del personal de l’hospital. Els 
metges tenen sindicat propi, altres sindicats marquen línies a seguir. Es parla de les 
mútues i com els treballadors públics i sindicats hi tenen vincles. 



També es va parlar de la relació amb la numerosa policia que va acompanyar l’acte. 
Secretes, patrulles, policia local que va venir a tancar els semàfors… La policia va 
dedicar-se a fer fotografies i a demanar identificacions personals (a cinc), que no 
representen el grup ni se’ls pot atribuir cap responsabilitat. Es desestima la idea de fer 
associacions o assegurances perquè el moviment és, en si, irreverent i transgressor. 
Malgrat ser positiva la presència de la policia en un acte així, no són els nostres amics 
quan treballen. Fan la seva feina, però s’han de convidar a la desobediència. En tot cas, 
el moviment ha d’estar informat del dels actes que s’organitzen, com es convoquen i 
quins permisos ja estan demanats. De fet, la manifestació és un dret del ciutadà que no 
ens poden treure. 

3. Acte ala Gorga 

Per organitzar un acte ala Gorgaen període de Campanya Electoral s’ha de sol·licitar ala 
JuntaElectoral, que està ala Bisbal.És preferent fer-ho des d’un partit polític. J ha 
contactat amb diversos partits extraparlamentaris, que han respost positivament, algun 
fins i tot col·laboraria per poder organitzar el debat / taula rodona. S’acorda que J 
demanarà data ajustada al 20N amb l’ajuda d’un partit, F i A demanaran els dies previs 
ala Campanya Electoral, Dv.28, Ds.29 o Dll.31 (a triar), amb una instància ala Gorga. 

4. Mas Gallardó 

Es confirma per part dels propietaris la possibilitat d’organitzarla Jornadade treball 
cooperatiu al Mas Gallardó, que servirà per presentar el projecte. El Grup de Treball es 
reuneix el dimecres a les 21,30h a la plaça Catalunya. Es farà un calendari, cal 
organitzar-se i fer algunes feines prèvies. El dia 25 de setembre caldrà tenir entre 8 i 10 
coordinadors que coneixeran el funcionament de la jornada i els objectius a assolir en 
cada àmbit. El grup seguirà treballant-hi. Es penjarà la informació a la pàgina de 
GoogleDocs pertinent de les Comissions del nostre blog. També hi haurà una fulla de 
material i eines necessàries. Caldrà fer la difusió i convidar a persones a qui pugui 
interessar aquest projecte de recuperació del patrimoni cultural i natural. Queden dues 
setmanes, informeu-vos i participeu d’aquesta jornada!! 

5. Coordinació assemblees 

No hi ha hagut passes visibles, però és necessari per transmetre les properes activitats 
que s’organitzen i contactar amb els altres per a fer una trobada intercomarcal. 

6. Escrit 

L’escrit presentat a l’anterior assemblea sobre el finançament dels partits s’ha fet arribar 
a ERC per publicar-lo en el butlletí. Signat tal com es va quedar: Assemblea indignades 
Palamós (i afegint-hi l’adreça del blog). 

7. Espai hivernal 

De cara al hivern serà necessari un espai aixoplugat i més càlid. P s’encarrega de 
sol·licitar-ne un. 



8. Manifestacions 

Hi ha una manifestació convocada pel 18 de Setembre a Barcelona per uns serveis 
públics sense retallades. A la propera assemblea es mirarà d’organitzar algun vehicle 
per anar-hi. També es recorda que el dilluns dia 12 de setembre a les 19h hi haurà 
concentracions davant els ajuntaments; Per un país de tots, l’escola en català. També es 
recorda una altra manifestació, que anava acompanyada d’un referèndum, el 15 
d’Octubre . 

A les 23h tocades es dóna per conclosa l’assemblea.  


