
Acta de la 17ª Assemblea Extraordinària “Cap a on 
anem” a l'Espai Jove

Data:  03/07/2011
Notari: Joan
Moderador: Lluis
Torn de paraula: Edu
Nº assistents: 10

1. Repàs del desallotjament, llistat del inventari del material recollit (Jordi Lostaló) repartit 
entre el Cau i el Sitges Reference.

2. Proposta: Remodelar les comissions per simplificar i augmentar la efectivitat. Incloent les 
funcions vitals per què el moviment vagi endavant. Veure base de dades Annex 1

Acord: Si

3. Proposta: Assignació de tasques de per les diferents comissions (predefinides)
Acord: No

4. Proposta: Comunicació, augmentar el volum d'activitat a Facebook, Twitter així com altres 
xarxes virtuals.

Acord: Si

5. Proposta: Difusió, crear convocatòria per participar als barris i augmentar massa crítica
Acord: Si

6. Proposta: Comissió Benvinguda, tornar a presentar els principis de mobilitzacions inicials 
del 15M, vídeo de l'acampada Sitges “Robert”, explicar com funcionem objectius i com col.laborar.

Acord: Si

7. Proposta: Continguts, crear propostes als barris per promoure els principis de repercussió 
general “principis comuns” 

Acord: Si

8. Proposta: Crear una assemblea virtual, per qui no pugui assistir presencialment i donar la 
possibilitat de participar igualment.

Acord: Si

9. Proposta: Validar els vots de les propostes, mantenir-les en ferm i evitar tonar a votar el 
mateix més endavant.

Acord: Si

10. Proposta: Fer publicitat per canviar la imatge-missatge de perroflauta-rastavagos-



antisistemes
Acord: Si

11. Proposta: Pot ser no cal un portaveu, però si un facilitador o dinamitzador, per saber que 
s'està fent a cada una de les comissions i ajudi a ficar en comú les activitats i status de cada una de 
les comissions i propostes. 

Acord: a valorar quan es tracti el punt 2 de dalt.

12. Proposta: Preparar difusió per expandir el moviment per barris per crear debat.
Acord: Si

13. Proposta: Crear un compromís de col•laboració de voluntariat, tant privat/intern com 
públic/extern.
Acord: Si

14. Proposta: Crear un mètode que unifiqui les firmes del moviment social 15M de la nació 
Espanyola i fer servir l'esforç de la comissió jurídica per fer arribar al parlament totes les firmes 
amb cadascuna de les finalitats.

Acord: Si

15. Acord: Fer horari de responsabilitat per la caseta, punt d'informació / incentiu de donatius
Acord: Si

16. Proposta: Definir una entitat jurídica i obrir un compte corrent a banca ètica, fets.org 
comparativa de les comptes bancàries de banca ètica.

Acord: Si

Propera assemblea dimarts a les 19:00 a l'Espai Jove




