
[ACTA] Assemblea general 02-10-2011 

ORDRE DEL DIA 
1. Moviment 15m internacional 
2. Valoracions accions anteriors 
3. Organització interna del moviment al Vallès i Catalunya 
4. Comunicació i difusió 
5. Cooperativa Integral Catalana 
6. Properes accions 
7. Altres aspectes 
8. Propera ordre del dia acta 9 octubre 2011 

 

1. MOVIMENT 15 M INTERNACIONAL 
EUA. Un grup d’indignats i indignades nord-americans han realitzat una protesta ocupant Wall-Street. 
https://occupywallst.org/ 
Portugal. 150000 persones es manifesten contra els plans d’austeritat del govern portuguès. 55000 
persones a Porto. 
Marxa indignada. Arriba a Brussel·les una marxa composada per persones procedents d’arreu del món. 
15O. Manifestació de caràcter internacional. Hem d’ocupar les places, hem de ser-hi!!! 

2. VALORACIÓ ACCIONS ANTERIORS 
Acte contra els abocadors a Cerdanyola. Es fa una valoració molt positiva de la difusió de l’acció 
(encartellada, octavetes, etc.), malgrat però l’assistència no va ser la del tot desitjada, al voltant de 70 
persones. Lamentablement la sensibilització de la població local vers la temàtica dels abocadors no és 
l’esperada. La plataforma Cerdanyola sense abocadors agraeix a l’acampada la tasca de difusió realitzada. 
Contra manifestació antifeixista. Avui diumenge dia 2 al matí ha tingut lloc una indesitjable manifestació 
racista i feixista convocada per la Plataforma x Catalunya a la qual s’ha intentat fer front amb una contra 
manifestació antiracista. Els companys que han participat en aquesta contra manifestació han patit una 
repressió política total. Tot evitant el contacte entre les dues mobilitzacions, la policia ha retingut a 
companys durant gairebé dues hores, mentre es duia a terme l’acte antidemocràtic. L’acte de PXC només 
ha rebut el suport d’un centenar de persones mentre que a l’acte per la convivència hi eren prop de 600 
persones. 

3. ORGANITZACIÓ INTERNA DEL MOVIMENT AL VALLÉS I CATALUNYA 
Assemblea de pobles i barris, 1-O 
Es decideix realitzar una manifestació sota un lema: “De l’ indignació a l’acció”. El recorregut tindrà lloc 
a Barcelona (Plaça Catalunya / Passeig de Gràcia / Aragó / Passeig Sant Joan / Arc de Triomf) 

Assemblea Vallès. 23-S 
En la reunió de les diferents assembles del Vallès (Barberà, Badia, Terrassa, etc.) es va decidir establir 
accions en dos períodes: del 15-O al 20-N i posterior a les eleccions generals. Durant el primer període es 
farien mobilitzacions d’agitació social i al segon període es realitzarien tasques d’estructuració del 
moviment en general per guanyar més efectivitat. 
8-O. Trobada de Treballadors/es indignats/des. 
12-O. Es preveu una acció de tall de carreteres i aixecada de barreres en peatges com La Roca. 
19- N. Proposta de xerrades informatives sobre la implicació del vot. 
25-N. Manifestació contra la violència de gènere. 

4. COMISSIÓ COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
Durant la setmana s’ha realitzat la tasca de difusió tant de l’acte contra els abocadors i de l’assemblea del 
diumenge. 
Proposta de Taller Moviments socials. Seria convenients la inscripció prèvia. 
13-O. Moviments socials a l’Amèrica Llatina. 
Plataforma dels Afectats per les Hipoteques proposa que es realitzi sensibilització de la població a la 
Plaça, ja que és molt més important i efectiva que la pressió el dia del desnonament. 



7-O. Cinefòrum a la Plaça de l’Església. “La Estrategia del caracol” a les 20:00 h. L'acte serà presentat 
pel crític de cinema Josep Giralt, col·laborador del programa "Pel·lícules Incòmodes" de ComRadio. 

Propostes de la subcomissió per l’autodeterminació, aprovats per assemblea. 
- El dèficit fiscal estatal, a càrrec d’un polític cerdanyolenc d’ERC. 
- Moviment nacional i indignació, a càrrec de Carles Riera. 
- Arenys de Munt, Organització assembleària. 

Reunió 5-O a l’Ajuntament. Una de les companyes i tal i com es va acordar al juny per l'assemblea, va 
demanar hora per reunir-se amb el personal de l’ajuntament per tal d’exposar part de la problemàtica del 
poble. Es genera un debat sobre la seva representació com Assemblea i, per consens, es decideix que la 
companya acudeixi a títol personal. La companya convida a qui vulgui a que l'acompanyi. 

5. COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA 
Ja existeix un nucli de la CIC al nostre municipi en el qual participen membres de l’acampada. En aquest 
moment ja disposen d’un NIF el quals els atorga poder legal. 
Es troben portant a terme un hort en CLupi, un dels esplais de la ciutat. També estan organitzant una 
FIRA D'INTERCANVI AMB MONEDA SOCIAL pel dia 12 de novembre, conjuntament amb les FMA 
de Cerdanyola. 

6. PROPERES ACCIONS 
20-N. Badia i Terrassa. Xerrades informatives sobre què implica les diferents opcions de vot. 
19-O al 2-N. Santa Perpetua. Ocupació de Conselleries durant aquest període: Sanitat, Educació i Treball. 
Octubre i Novembre. Vallès. Accions contra la Banca. 
15-O. Tallar la circulació a la C-58 i la Meridiana. Serien actes informatius i intermitents. 
16-N. Ocupació de les seus provincials del Banc d’Espanya. 
19-N. OCUPACIÓ DE LES PLACES 
20-N. Badia. Cobradors del frac per polítics. Es proposa que membres de les acampades es disfressin de 
“cobradors del frac” i persegueixin els polítics. 

7. ALTRES ASPECTES 
PAH. Un membre d’aquesta Plataforma, la Conxita, va remarcar la importància de la sensibilització sobre 
la temàtica de les hipoteques a Cerdanyola. 
També va comunicar que es demana un posicionament de l’ajuntament a favor de les famílies o individus 
afectats, per escrit, per aturar aquesta problemàtica de manera justa. És inadmissible que els bancs que 
hagin estat ajudats i “reflotats” per l’Estat exerceixin desnonaments sobre persones. 
Per qualsevol persona afectada per aquesta temàtica, la PAH es reuneixen al Casal Parroquial de 
l’Església de Sant Martí. 
El dia 04 es reuniran a les 18:00 la CIC i AcampadaCDV amb la PAH. 

20N i el vot. S’ha decidit que a partir del 15-O es realitzaran debats durant l’assemblea sobre el 
posicionament pel que fa al vot el dia 20-N. S’entén que les forces han d’anar ara dirigides al 15-O. 

8. PROPERA ORDRE DEL DIA, ACTA 9 OCTUBRE 2011. 
a) Valoració accions de la setmana. 
b) Informació de comissions. 
c) Properes accions. 

	  


