
Acta de l'assemblea/acampada 11 de juny 2011
 
ordre del dia proposat
 
1. Cuina
2. Soroll
3. Somier arbol
4. Torns d'informació
5. Tendes
6. Activitats
7. Punts morts
8. Torns de nit
9. Llista de telefons/infraestructures/gestió econòmica
10. wc
 
Cuina
 
No arriba l' electricitat a la cuina. S'hauria de posar un endoll per utilitzar certs utencilis. Es 
necessita un altre cable. Es proposa canviar l'ubicació de la cuina per apropar-ho al punt de 
llum.
 
Falten allargos. Diables en tenen dos, Oriol V També en té. Demà diumenge ho portaran.
 
Falten material de cuina (està penjat a la carpa de la cuina) i infraestructura. Hi ha menja que la 
gent ha portat però que no es pot utilitzar. ex cafe... no hi ha foc per la cafetera. 
Fins dimarts no hi res obert, per tant estaria bé que la gent pot que porti coses.
 
(es repateix pica pica:)
 
Es proposa obrir i tancar la cuina en hores concretes.
També cal fer horaris de torns
 
S'acorda que si no hi ha gent per assumir la tasca, no hi haurà servei de cuina. I si no doncs no 
i cap problema
 
 
 
Es demana passar la informació de necessitats de material i que es posi als twiter facebooks, 
etc...
 
Es comenta que es pot passar durant lles hores finals dels dinars escolar per demanar si ha 
sobrat menjar per a portar-lo. També es pot reciclar el menjar del mercats i supers, etc...
 
2. Soroll



 
Es demana de nou, que a partir d'una hora que es faci silenci perque la gent pugui d'escansar. 
La primera nit  fins les 4 del matí hi havia sorolls. 
 
s’acorda de nou que a les 00.30 es farà silenci
 
 
3. Somier árbol
 
Es comenta posar un somnier en un arbol, així si hi ha un desallotjament, tardaran més
 
S’obre un torn llarg de paraules. Cada frase és una intervenció diferents
 
Una intervenció diu que no és normal que en els arbres hi hagin somiers
 
es comenta que es pot parlar amb parcs i jardinsi saber si comporta perill per l’arbre
 
es bona idea com a tema de resistència
 
es preguntar si aquest arbre és el més indicat per aquesta tema
 
es demana que aquesta decisió s'expliqui a l'assemblea del dimarts
 
es pot posar un cartell per explicar perque hi ha un somier
 
es proposa només fer-lo servir només quan hi hagi necessitat que no sigui un parc d'atraccions
 
es pot posar una càmara de vídeo per grabar
 
Tenir les cordes ben recollides per tal que no pugin nanos.
 
Es proposa fer un taller d'escalada
 
Es pregunta quin sentit té fer un taller d'escalada
 
s'hauria de mirar qui voldrà pujar cal saber qui pujarà a l'arbre
 
es pot posar un trípode per seguretat
 
S’prova que es posi el somier. No es té clar ni està consensuat l'utiltiat del mateix. Demà 
la "comissió de somier" farà una proposta i l'explicarà a l'assemblea de l'acampada de 
diumenge
 
4. Torns d'informació



 
es comenta que de la mesa general de comunicació falta gente para informar a la gente de lo 
que estamos haciendo en general
 
falta un punt clar per tal de "derivar" a les veïnes que passen per explicar què estem fent
 
s'ha de repartir l'octaveta general de les activitats de totes les comissions. Cal explicar que s'hi 
ha algun canvi es pot mirar la cartellera actualitzada.
 
es pregunta si surt algú per encarregar-se. surten l’arnau i el joan acció
 
l’Helena i un altre company podran imprimir la carta de benvinguda (locutori)
 
 
Es proposa fer un comunicat d'assemblea, partint de la carta de benvinguda
 
S’explica que ja hi ha un cartell gran explicant perque estem a quí
 
durant l'acampada s'ha d'anar treballant el manifest per tenir-lo fet
 
s'ha de portar-ho a lassemblea general
 
no es pot fer rapid xk tothom hi ha de participar
 
es proposa fer uns punts per cada comissió explicant el què no volem, que això ho tenim clar i 
més endavant fer un manifest més complert
 
el dimarts s'haurà d'explica els punts que no volem
 
es demana fer accions més concretes
 
un company diu que ara som assemblea i som sobirans i no cal esperar quan siguem 300
 
un alte diu que aixó no és l’assemblea general si no que és una reunió per parlar de temes de 
l’acampada i que tot el què s’acordi i es decideixi aquí cal informar a tothom perque ara per ara 
no tothom sap que estem treballant els manifest.
 
slow work
 
cal que les comissions no només facin els punts que no ens agradin. Cal fer un treball 
continuat, i si no hi ets doncs s'ha t'ha passat el torn
 
Cal debats entre les comissions
 



cal tenir presenta la composició social de cada comissó
 
es proposa fer una cartella per penjar les actes per aquella gent que no te facebook's
 
Cal tenir present que som moltes i hetereogènies i que molts no hem treballat anteriorment 
juntes. Cal tenir present que hem de ser més gent i cal adaptar-nos a tots els ritmes.
 
es proposa fer una assemblea extrodinària el divendres monogràfica de manifest a part de la 
del dimarts
 
es comenta que el què volen és que morim, que ens atropellem. Cal saber que hem d'escollir el 
nostre ritme, per no cremar-nos
 
cal establir un ritme, ni ràpid ni lent.
 
cal ser responsables, així serem àgils.
 
recordar que avui és el primer dia i que hem fet moltes coses.
 
es recorda que aquesta reunió no es assemblea i si que és intercomissions o assemblea 
d’acampada. Es proposar tancar el tema per avançar. Aquesta reunió és per fer la valoració. És 
un espai de trobada i de treball i que cal portar-ho a l'assemblea del general.
 
es proposa fer una assemblea de continguts. es comenta que no hi ha temps.
 
5. Tendes
 
es proposa fer un passadís perquè hi ha gent despistada. una balla o una cinta. cal un grup de 
gent per fer-ho 
 
un company ho farà
 
la carpa d'infrastructura és la conflictiva en tan que està al mig del pas "natural"
 
cal mantenir el punt d'infraestructura recollit pel material que hi ha a dins
 
no hi ha espai per a més tendes....
 
s'acorda que la gent que necessita tendes i la gent d'infraestructures restructurarà l'espai
 
 
6. Activitats
 
es comenta que de moment estem funcionant entre cometes " de manera de improvitzada



 
la comissió activitats s'ha reunit aquesta tarda. s'explica que hi hagut una activitat que s'ha 
suspès per causes majors
 
la comissió activitats (acampada) i acció es fusiona.
 
es proposa que a la nit anterior es confirmi les activitats del dia posterior
 
s’acorda que es repassin les activitats
 
12h xerrada escoles bressols
hi ha contacte però no confirmat
 
13h actuació de clown dudo: confirmat. necessita equip de so
 
s’han canviat les hores de les xerrades però estan confirmades. necessiten.
 
Xerrades
17h desnonament
18h suport mutu
19h dies reveldes llibre
 
21h sopar i peli a l'ateneu llibertari. (diables porta projector)
 
es proposa fer l'activitat de les pancartes es vagin fent sempre
 
es portaran pintures i esprais
 
7. Punts morts
 
es proposa utilitzar els punts morts per xerrar dels temes dels continguts
 
infraestructura també hi ha feina a fer i es pot aprofitar els temps morts
 
8. Torn de nit,
 
es comenta que hi ha gent per la nit que "no deixa dormir"....
 
cal organitzar-se  per fer torns.  s'ha de fer una graella. al final de l’assemblea
 
es demana que el matí no es desperti a la gent. es comenta que la gent que ha fet torns per la 
nit pot anar a casa d’una companya
 
es comenta que abans... (falta informació)



 
 9.1 llista de telefon
 
es proposa que la gemma sigui la responsable de la llista. també hi ha la marina. totes les 
tendes han de tenir els telefons d’elles
 
9.2 infraestructura
 
la gent que agafa el material després es torni a seu lloc. i mantenir en la mesura del possible 
l'ordre establer
 
9.3 diners
 
qualsevol cosa sobre gestió econòmica es pot mirar l'excel de despeses i ingressos.
 
10. funcionament
 
es comenta que a gestió de les assembleas es fos rotatiu.
 
neteja s'ha fet. hi ha un comissió però no es coneixen entre elles.
 
cal posar un lloc per objectes perduts.
 
11. wc
 
es comenta que es pot utiltizar el wc de la gordissima. S’explica que l'assemblea de la 
gordissima va decidir que quan estigués obert cap problema. També es podria dir el mateix 
amb les altres entitats
 
si es pixa per les parets es pot preveure tenir cubells amb aigua i llexiu....
 
també es pot fer per en el pipican de darrera de la parròquia.
 
es pot fer un biombo tapat per teles per pixar.  
 
hi ha un voluntari per a muntar alguna cosa en relació aquest tema
 
es proposa posar un wc roca per posar--ho a sobre  de la claveguera. 


