
ACTA ASSEMBLEA MAREA ROJA

18/Març/2013

Assisteixen: Organització Marea Roja, unes 150 persones assistents.

Espai Jove de Gràcia (Fontana), Barcelona, 19h
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DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA

Inici assamblea 19.16h

M: Presenta el GT DINAMITZACIÓ: 

-Moderadora: Lali Álvarez

-Facilitadores: Marc Martínez, Álex Polls i Marta Bayer.

-Actes: Alícia, Deborah Ceballos i Irene.

-Torns de paraula: Teresa i Carles  es presenten voluntaris.

M: Ens trobem després de 3 setmanes. El grups de treball s’han reunit abans de l’assemblea. Es 

dona la benvinguda a una assemblea dinàmica i es recorda el sistema de participació per mitjà 

del llenguatge de signes; es convida a una escolta activa, al respecte i a mirar de generar 

pensament col·lectiu.

El GT DINAMITZACIÓ porta una nova proposta pel sistema de votacions. Es proposa posar-lo en 

pràctica durant l’assemblea d’avui i en acabar fer una votació per decidir si funciona o no. 

Es tracta d’un llibret de quatre targetes que funciona per un codi de color; es repartirà entre tots 

els assistents i s’haurà de retornar a l’acabar l’assemblea. Es remarca que aquest sistema es 

proposa únicament per a les votacions i que no exclou el llenguatge de signes durant la resta 

d’intervencions a l’assemblea.

S’explica el codi de color:

Verd: d’acord

Vermell: no d’acord

Groc: a mitjes, no ho entenc, estic d’acord o no però cal matisar

Negre: s’utilitzarà sembre al davant de les tarjetes que no s’utilitzen, com a color de fons o 

suport, per tal de no confondre i mostrar clarament la tarjeta que s’ha triat.

Quan es formula la pregunta a votar les respostes poden ser d’acord (verd) no d’acord (vermell), a 

matisar (groc). Les persones que aixequin la targeta groga o la vermella tindran la possibilitat 

d’explicar-se en un torn de paraules tancat (no cal que parlin totes). Es comptaran les intervencions i 

després d’escoltar-les es farà una segona votació on ja només es farà servir el groc o el verd. 
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M: Es planteja l’ordre del dia proposat. 

Al primer punt (FUNCIONAMENT INTERN DE LA MAREA) parlaran els diferents grups de 

treball. COORDINACIÓ, PONTS I CAMINS, AUDIOVISUAL (encara no parlaran, però s’informa 

que han començat a organitzar-se), IVA i COMUNICACIÓ.

Després es farà una petita pausa activa de 10 minuts on cadascú podrà acostar-se als 

diversos grups de treball -que s’indiquen a l’espai amb cartells- i qui ho desitgi es podrà 

afegir al grup que vulgui.

A continuació reprendrem l’ordre del dia amb el GT MANIFEST, que porta una proposta a 

votar.

I després, amb el GT D’ACCIONS, que també porta una proposta. 

A ALTRES TEMES es farà una petita referència a convocatòries externes.

Esperem a tenir les noves pararetes pel sistema de votació que el Salvador reparteix. 

S’indica que els llibrets són d’ús col·lectiu i que per tant no s’emporten a casa; en cas d’aprovar-se el 

sistema es reutilitzarien a les properes assemblees.

Es posa en pràctica la primera votació amb aquest sistema. La moderadora no vota.

VOTACIÓ 

S’APROVA L’ORDRE DEL DIA
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ORDRE DEL DIA:

19:10 Presentació. Benvinguda

19:25 Aprovació de l’ordre del dia

19:30

1. FUNCIONAMENT INTERN MAREA ROJA.

Breu ressenya dels grups de treball que estan funcionant (Punt informatiu)

19: 50

2. MANIFEST. 

Presentació i aprovació si s’escau.  (Punt deliberatiu)

20:50

3. GRUP DE TREBALL ACCIONS 

Aportació d’informació sol.licitada en Assemblees anteriors i propostes. 

(Punt informatiu/deliberatiu)

21:25

4. ALTRES TEMES:

- Xavier Bru de Sala

- Situació Laboral precària de col.lectius en lluita. TV3, Victoria, Liceu …

- Grup de Pensament  (presentació)

- Grup de Facebook (presentació)

-  Banc de recursos (presentació)

21:50

5. CLOENDA i Propera Assemblea
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1. FUNCIONAMENT INTERN DE MAREA ROJA

Breu ressenya dels grups de treball que estan funcionant (Punt informatiu)

M: No es planteja com un punt de debat sinó informatiu. Es comenta l’interès de que els grups 

puguin treballar en contacte uns amb els altres aprofitant la comunicació per e-mail. Intervenen 

els diferents grups:

GT COMUNICACIÓ (Marta): el criteri de treball ha estat el de posar ordre. S’han obert diversos 

gmails i grups de treball a banda del mail general (marearojaculturaenlluita@gmail.com) i el 

compte de Facebook, perquè els grups puguin funcionar autònomament en la mesura del 

possible i per facilitar la gestió dels correus. La idea és que els diversos grups tinguin la seva 

adreça de correu i d’aquesta manera també les propostes concretes puguin vehicular-se més 

àgilment. S’indica que hi ha els mails penjats a les parets de l’espai, al cartell de cada grup.

GT PONTS I CAMINS (Cristina): explica que la Noemí Alesan -representant de GT PONTS I 

CAMINS- no ha pogut venir a l’assemblea, i també que els ha estat difícil trobar-se.  Explica que 

han recollit un llistat de col·lectius, d’agrupacions i altres marees, i que volen fer saber el que està 

passant a Marea Roja. Anota que encara no tenen un e-mail propi i que l’adreça que han utilitzat 

fins ara ha estat marearojaculturaenlluita@gmail.com (mail general)

GT COMUNICACIÓ (Marta): Explica que de moment s’ha assimilat al correu general els grups 

que encara no estaven del tot formats: a partir d’ara s’obrirà un gmail de ponts i camins: 

marearojapontsicamins@gmail.com

X1: Pregunta sobre la formació del GT AUDIOVISUALS.

GT AUDIOVISUALS (Isak): en principi no anaven a parlar però després de la intervenció anterior 

explica que tenen una proposta per fer tres tipus de video: 

videos de documentació de les accions

videos per fer difusió del moviment

videos inmediats de denúncia (utilitzant una mateixa estructura de video per fer denúncies 

diverses en nom de Marea). 
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Explica que han començat fa poc i que encara no tenen la proposta elaborada; la portaran per a 

la propera assamblea. El seu e-mail és: marearojaaudiovisuals@gmail.com.

M: recorda que els grups treballen autònomament però coordinadament a les assemblees. 

Planteja les assamblees com ocasions de contaminació entre uns i altres.

GT COORDINACIÓ (Àlex): Explica que el GT COORDINACiÓ és un grup format per membres 

actius: alguns dels quals van iniciar la organització de la Marea, i altres s’han anat afegint. 

Aclareix que el GT COORDINACIÓ no és òrgan directiu de cap mena; explica que es tracta d’un 

grup que gestiona i coordina, i que en cap cas no es prenen decisions que no siguin inmediates i 

d’ordre tècnic. És un nucli canalitzador de les consultes de Marea Roja. S’anota que a les reunions 

de coordinació hi hauria d’haver una persona de cada GT, per a la preparació dels ordres del dia, 

etc. El seu email és: marearojaculturaenlluita@gmail.com 

X2: expressa que vol parlar.

M: recorda que es tracta d’un punt informatiu.

X2: expressa el seu desacord i insisteix en que vol parlar.

M: es proposa esperar a finalitzar el punt i després donar paraules.

GT IVA (Tito): explica que de moment només són tres persones i que els ha costat posar-se 

d’acord i també trobar-se. De moment no senten que avancen massa, però s’han enviat alguns 

correus i tots tres han estat posant sobre la taula el que pensen. Necessiten assessorament 

jurídic. Demanen si des de coordinació es pensa que es podria aconseguir aquest assessorament 

gratuït. Haurien de saber si la llei està impugnada o no. Tenen interès a investigar aquesta llei a 

Europa. Pensen que s’hauria d’anar a Europa i demanen permís a l’assemblea. La intenció seria 

aconseguir que Europa posi un topall a l’IVA. (Podria sortir malament si Europa no posa un 

topall). Es demana a l’assemblea quin hauria de ser aquest topall. El seu email és: 

marearojaiva@gmail.com. 

M: recorda que seria important que hi hagués una persona de cada grup que passés per 

coordinació per tenir present què precisa cada equip i fer que arribi a l’ordre del dia. Mira de 
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resumir la intervenció, en forma de pregunta, adreçant-se al grup: que al grup d’IVA es 

necessiten més persones i que encara no hi ha propostes concretes? 

Tito (GT IVA): és un tema prou important però només hi ha tres persones al GT.

M: recorda que els grups de treball fan reunions però també tenen l’e-mail que poden utilitzar 

per organitzar-se. 

GT DE DEBAT VIRTUAL A FACEBOOK (Sílvia Menéndez): inicia comentant que, a banda 

d’iniciar aquesta proposta per a un grup de debat virtual a Facebook, ella també s’ha apuntat al 

grup de treball de COMUNICACIÓ INTERNA.

Explica la proposta Facebook: es tracta d’un xat públic que es pot localitzar per qualsevol però 

només els que ja estan al grup poden veure’n el contingut. Explica que també existeix la 

possibilitat de fer grups secrets. Aquesta proposta ha estat en funcionament durant tres 

setmanes com a pàgina interna a mode de prova, i actualment compta amb 1700 persones 

agregades (convidades pels dos administradors, Silvia i Ferran). Comenta que si el grup 

s’aprovés, es podria agregar a tothom. Fa una proposta general a l’assemblea on s’exposen els 

dos objectius d’aquest grup:

aconseguir que més gent s’assabenti de la Marea Roja (a nivell intern, dels sectors culturals). 

generar un espai de debat no vinculant, que serveixi per expressar inquietuds o aportar el 

coneixement de situacions i informacions diverses; generar un treball que pugui conduir-se 

entre assamblees per recollir idees i informacions (i especialment pensant en les persones 

que no són a Barcelona i no poden venir a les assemblees).

Es demana la votació del nom, tot proposant que no comenci per Marea Roja, per tal d’evitar la 

confusió amb el Facebook extern. Es proposa: “nom” + MR (que aparegui prou clar que és un 

grup intern). Possibles noms: “debat intern marearoja online” “forum marea roja”.

Es proposa compartir a través del grup l’organigrama dels grups de treball; penjar el Manifest 

quan s’aprovi, etc. 

X3 (Ferran, administrador del GT DEBAT VIRTUAL): insisteix, que el sistema és prou segur, que 

la premsa no hi podria entrar... El grup que hi ha ara s’hauria d’esborrar, si la proposta continua. 

Posa com exemple el tema de l’IVA: diu que al grup de prova es va parlar d’Estrasburg, aportant 

links, etc.
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M: resumeix: que es tractaria d’un grup de debat online a través de Facebook. Triem un nom; 

pregunta: entenem que vosaltres (Sílvia i Ferran) us encarregueu de fer el filtratge i que un de 

vosaltres passarà per coordinació? 

Ferran i Sílvia (GT DEBAT VIRTUAL A FACEBOOK): responen que sí.

Sílvia Menéndez (GT DEBAT VIRTUAL A FACEBOOK): suggereix per a la dinàmica del grup que 

sempre que s’inicï un debat nou, es posi el nom del debat.

VOTACIÓ 

Creació del grup de debat virtual a Facebook amb nom: “DEBAT MAREA ROJA ONLINE”. 

Majoria a favor amb una tarjeta groga. 

M: la tarjeta groga s’expressa.

X4: pensa si no seria millor fer aquest grup a en un altre espai que no sigui Facebook; per 

exemple al blog de la Marea Roja.

X3 (Ferran, administrador del GT DEBAT VIRTUAL A FACEBOOK): explica que el grup es va 

decidir obrir a Facebook perquè es va considerar que un 80% de gent té un compte de Facebook 

i el sap fer anar. Explica que una pàgina web requereix d’un administrador i s’ha d’anar 

controlant; opina que el Facebook el té quasi bé tothom i és fàcil de fer servir. Van considerar que 

era la opció més econòmica, fàcil i ràpida. 

M: es recorda que aquest tema ha sortit ja en altres assemblees, i s’informa que existiexen altres 

plataformes com n-1, tot i que menys nombroses. Es demana que el debat continui des del propi 

grup.

M: Ja que s’han demanat intervencions s’obre un torn de paraula pel primer punt de 

l’assemblea FUNCIONAMENT INTERN DE MAREA ROJA. 
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X4: Té una qüestió a plantejar sobre el GT COORDINACIÓ. Parla en nom d’algunes persones del 

GT MANIFEST. Explica que l’altre dia varen trobar-se amb una persona que també és al GT 

COORDINAIÓ i que van quedar sorpresos de la decisió d’ajornar l’assamblea.

Àlex (GT DE COORDINACIÓ): aclareix que l’assemblea no va ajornar-se des de GT 

COORDINACIÓ, sinó que a l’assemblea anterior s’havia aprovat que s’espaiaria. En aquest transit 

sí que es va decidir d’aplaçar-la (enlloc de 15 dies a 3 setmanes) per una raó de contingut, però 

de cap manera es va canviar de data, ja que la data no havia quedat fixada des de l’assemblea.

X4: continua comentant que no és legítim que el GT COORDINACIÓ decideixi quan ens hem de 

trobar, que l’assemblea és l’espai de legitimació. I afegeix que li sembla molt sorprenent que 

s’hagin concedit entrevistes a premsa.

Àlex (GT DE COORDINACIÓ): s’aclareix que en cap moment hi ha hagut representants de Marea 

Roja, i que per tant no s’ha donat cap entrevista en nom de Marea Roja. Que exclusivament s’han 

donat a nom personal: les persones individuals participants del moviment poden parlar a la 

premsa, però ningú ha de parlar amb nom de Marea Roja i així és com s’ha treballat. 

X4: expressa que no ho havien entès així. 

Àlex (GT DE COORDINACIÓ): reitera que no hi ha representants de la Marea Roja i demana 

disculpes si algú ha pensat que des del GT COORDINACIÓ s’ha donat aquesta impressió.

X5 (paraula espontània): diu que GT COORDINACIÓ no ha de demanar disculpes per res. 

Considera que això s’està portant amb guant blanc i que hauriem de vigilar de no pecar per 

excés d’assemblearisme.

L’assemblea ho aclama. 

ES FA UNA PAUSA ACTIVA DE 10 MINUTS: els grups es reuneixen en diferents espais de la 

sala i qui vulgui s’hi pot acostar. I debatre el que sigui necessari.

M: Es repren l’assemblea i es recorda que hi ha un pot per col·laborar. 

Es fa un repàs d’algunes CONVOCATÒRIES ACTUALS:

20/3: Concentració contra la Guerra Irak després de 10 anys.

18/3: Rock & Trini. Sant andreu el barri no està d’acord amb el cessament d’activitats 

d’aquesta associació que porta 21 anys.
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X6: pregunta si hi ha algun lloc on es pugui penjar o enviar aquesta informació.

M: està a la xarxa i es va “retwittejant” des de Marea Roja. 

2. MANIFEST

GT MANIFEST (Carla): demana a GT DINAMITZACIÓ si volen explicar el funcionament d’aquest 

punt de l’ordre del dia.

M: convida el grup a gestionar la presentació.

GT MANIFEST (Carla): el grup porta una nova versió del Manifest a aprovar per l’assemblea. 

D’altra banda, es voldria proposar que el GT MANIFEST pogués continuar després del Manifest 

com a grup de pensament, ideologia, etc.

M: es demana que GT MANIFEST prepari aquesta proposta i també es demana i s’informa que al 

final de l’ordre del dia hi ha una proposta per crear un GT DE PENSAMENT.

GT MANIFEST (Carla): es fa la proposta de Manifest com a document beta. 

M: demana si cal aclarir el que vol dir un document beta. S’entén com un document que està 

tractat, treballat i consensuat però que es considera en permanent redacció. Un document no 

simplement representatiu sinó en procés constant de reformulació. 

GT MANIFEST (Carla): s’entén el GT MANIFEST (o possible GT PENSAMENT) com l’espai natural 

de discussió d’aquest document; d’aquesta manera s’exposen els criteris de treball que el grup 

ha considerat (en contingut i forma) i es demana a l’assemblea que s’intenti consensuar el 

contingut, deixant les qüestions formals en un segon nivell a discutir i treballar en el GT 

MANIFEST (es convida a la participació de qui vulgui).

Es proposa la dinàmica per a la votació: expressar si considerem que el Manifest com a 

document en fase beta pot representar la Marea Roja; si es consensua avui i si pot començar a 

utilitzar-se.

S’expliquen els criteris de treball:
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s’han rescatat lemes que poguéssin ser ja ser coneguts i s’ha procurat que del mateix 

Manifest poguéssin sortir-ne de nous per utilitzar a les accions reivindicatives

s’han volgut utilitzar frases curtes

el to del Manifest ha volgut ser proactiu, afirmatiu i segur de sí mateix

s’han mirat d’evitar termes susceptibles de crear desacords (ex: estat del benestar, 

capitalisme, etc.)

s’ha utilitzat el llenguatge inclusiu, no sexista, ciutadania, etc.

S’entén com a mínima definició del que seria MR, naixent, molt oberta i també beta

Es pregunta a l’assemblea si tothom hi ha pogut accedir.

X7: pregunta si no s’obre un torn de paraula per valorar.

M: es  tracta de presentar la proposta a votació. En principi no es planteja torn de paraula.

X8: pregunta que si el document és beta quan s’emetrà aquest Manifest?

M: la idea seria que el que nosaltres aprovem, si ho aprovem, ja es podria començar a utilitzar, 

entenent que no es definitiu. Veurem si podem trobar consens pel Manifest sencer.

X9: creu que el manifest hauria d’estar més o menys tancat. Fixar una data límit i tancar-lo.

M: ara votarem la proposta d’un document en fase beta que ens representi, ja que és la proposta 

que el GT MANIFEST porta.

GT MANIFEST (Carla): llegeix el Manifest.

VOTACIÓ

18 en groc o vermell (majoria verd)

M: s’obre un torn de paraules. Reflexió: pensem que aquest Manifest és suficientment 

representatiu perquè es pugui acceptar com a fase beta?

GT MANIFEST (Carla): pregunta si les consideracions a fer són de forma o de coningut.
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X10: el Manifest li sembla molt bé, però només considera que hi falta una línia important: 

“l’injust insolidari i aberrant augment del 21 % d’IVA”.

M: demana que no es facin les esmenes aquí sinó al GT MANIFEST. Es demana a considerar si el 

document presentat es considera suficient entenent-lo en fase beta.

X11: la frase “juntes podem” en femení li sembla que només fa referència a les dones.

M: aclareix que es refereix a persones, que es tracta d’un ús inclusiu del llenguatge.

X12: no li sembla prou representatiu perquè considera que la part inicial del text és 

proporcionalment massa llarga, i que li sembla un text aborrit.

X13: vol plantejar una esmena però la farà al GT MANIFEST.

X14: té algunes correccions de redacció; creu que si el text s’ha de fer públic hauria de ser més 

definitiu: caldria retocar la sintaxis, fer-li un repàs.

M: pregunta al GT MANIFEST si s’ha fet passar el text per una correcció sintàctica; suggereix que 

una errada no hauria d’afectar a la votació, ja que es pot corregir sense variar el sentit del text.

X15: li sembla massa llarg. Pensa que no reflectéix les particularitats de la cultra i que hauria 

d’implicar l’usuari de la cultura.

X16: indica el perill de que no s’entengui que es tracta d’un Manifest en fase beta, sobretot 

pensant en la premsa. 

M: entén que la proposta del Manifest hauria d’incloure una presentació  o fer un esforç de 

comunicació per tal d’aclarir que es tracta d’un document beta.

X16: intueix que els mitjans faran present el Manifest com a document definitiu, i enten que 

seria important tenir aquesta probabilitat en comte. També creu que caldria polititzar-lo més.

X17: està d’acord amb X16 i X15 i pensa que caldria fer-hi una ullada a la forma: creu que el 

Manifest hauria d’expressar-se amb bellesa, equilibri…, tal com s’esperaria d’un Manifest de la 

cultura. Li sembla que li falta sentiment, que el text no arriba amb prou força, i com a Manifest de 

la cultura entén que hauria d’arribar.

M: 3 paraules més.

X18 pensa que el document està bé pero que sí que falta sentiment i també contundència 

ideològica, potencia, mala llet; formes a retocar: entén que el Manifest li parla com a plataforma i 
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proposa neutralitzar el nom de Marea Roja en aquest sentit, eliminar les refències a la 

plataforma, per que el text es pugui fer sentir com a veu de qualsevol.

X19: està d’acord amb les intervencions. Troba el Manifest excessivament reactiu. Que ha de ser 

més ric, mes concret, parlar com a teixit.

X20: pensa que publicar el Manifest en fase beta no té cap sentit, no està d’acord en que surti 

fins que no sigui definitiu. Comenta que fa un mes va rebre un Manifest de cultura que li va 

agradar molt. Proposa reenviar-lo al grup per si el vol utilitzar. Troba que estava molt ben escrit i 

que incloïa tots els aspectes que estem parlant.

M: li suggereix reenviar-lo a MR per tal d’incloure’l a la web i que generi debat. 

GT MANIFEST (Carla): indica que es poden adjuntar al Manifest documents més específics. En 

relació a contundència: insisteix que s’han mirat d’evitar els termes difícils de consensuar com el 

21% IVA. Creu que caldria pensar en les formes d’ús i de presentació: suports (video, punt de 

llibre, flyers) i medis (escoles, teatres, etc.). També apunta que s’ha parlat d’espai ciutadà per 

evitar que el text s’identifiqués només amb els treballadors i per tal d’aconseguir la inclusió dels 

usuaris.

X23 (respon per al·lusions): cal platejar-se quin es el propòsit d’aquest Manifest. No té sentit 

interferir en les necessitats d’allò que volem expressar en pro del consens. Si perdem la 

possibilitat d’explicar-nos en un Manifest…  És molt important fer entendre que la cultura es 

necessaria. I aquí estem. No podem només parlar de que som un grup de generalitats, s’han de 

dir coses concretes. S’ha de trobar el palpit que mou una assamblea roja. 

X24: el que no pot ser es que aquest document surti a la llum sense ser alfa.

M: es proposa votació: 1) votem si acceptem un document representatiu en fase beta. 2) i si 

aquest document beta por veure la llum ja. 

VOTACIÓ

1): ESTEM D’ACORD EN ACCEPTAR MANIFEST EN FASE BETA COM A DOCUMENT 

REPRESENTATIU DE LA MAREA ROJA?

27 grocs, 67 verds
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M: no es pot considerar que el Manifest en fase beta pugui aprovar-se, per tant no té sentit la 

segona votació. 

Es retorna la proposta al GT MANIFEST. Es proposa una Assamblea General Extraordinària de 

debat només pel Manifest. 

VOTACIÓ

ESTEM D’ACORD EN FER UNA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE DEBAT, PER 

TREBALLAR SOBRE EL MANIFEST PRESENTAT AVUI?

Verd: 42 Vermell: 21

X25 (persona de GT DE MANIFEST): Veuen que les inquietuds expressades han canviat molt de 

la darrera assemblea a la d’avui. Avui es demana contundència, a la darrera assemblea es 

matisava el text per tal de fer-lo més integrador. Per aquesta raó no es pot encaixar la proposta. 

Demana orientació. Pensa que si l’assemblea és beta, el manifest també hauria de ser beta. 

M: proposa que sigui el GT MANIFEST que decideixi com volen continuar treballant. 

Es proposa una reunió de 10 minuts del GT MANIFEST (amb les noves incorporacions) per 

pensar com adreçar-se a l’assamblea i què necessita el GT de l’assamblea per avançar. 

GT DE MANIFEST surt de la sala i l’assemblea continua amb el tercer punt de l’ordre del dia. 
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3. GRUP DE TREBALL ACCIONS 

Aportació d’informació sol.licitada en assemblees anteriors i propostes. 

(21.25h)

GT ACCIONS (Farah): explica que han recollit les persones que volien participar i les idees que 

han anat sorgint de les assemblees. S’han organitzat en grups en funció de les propostes que 

apareixien a les actes. Anomena els grups:

Atrezzo: 3 persones

Slogans: 0 persones

Educació: 6 persones

Concienciació: 2 persones

Defuncions d’espais culturals: 3 persones

Permisos: 0 persones

Documentació: 2 persones

Compromís: 3 persones

Festa: 0 persones

Recaudació: 0

Gestió dels fons econòmics: 0

Tenen un email: propostesaccions@gmail.com per fer propostes.

El grup porta una consulta a l’assamblea: a partir de les seves investigacions legals, s’han dividit 

les accions en quatre nivells de compromís, i es demana una votació per per saber fins a on 

voldria arribar MR. Es proposa la votació del primer nivell.

VOTACIÓ

L’ASSEMBLEA DE MR ESTÀ D’ACORD A PORTAR A TERME ACCIONS DE PRIMER NIVELL 

(SENSE CONSEQÜÈNCIES LEGALS)?

S’aprova per unanimitat.

Es proposa la votació del segon nivell: L’ASSEMBLEA DE MR ESTÀ D’ACORD A PORTAR A 

TERME ACCIONS DE SEGON NIVELL (REQUEREIXEN DE TRAMITACIÓ I PERMÍS. Ex: 

concentracions amb més de 20 persones)? 
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S’intenta votar, però es decideix que la consulta no està no queda ben formulada. S’obre 

torn de paraula:

X26: proposa que es demani permís sempre, i si es denega decidir si l’acció es fa o no.

X27: buscar maneres de fer la mateixa acció però que no calgui permís.

X28: li sembla estrany que la consulta es plantegi sense parlar de les accions ni de les situacions 

concretes.

X29: proposa que es voti la base, si es demana permís o no, de base.

X30: considera que no s’està avançant, perquè estem preguntant-ho tot. Proposa que es doni 

oportunitat a que hi hagi propostes concretes, per tal de poder decidir si s’aproven o no.

GT ACCIONS (Farah): volen reformular la pregunta. S’exposa la classificació de les accions que 

portàven:

Primer nivell: sense conseqüències legals.

Segon nivell: requeriment de tràmit i permisos.

Tercer nivell: multes de 150 a 200€, administratives.

Quart nivell: conseqüències penals

M: S’indica que la necessitat d’aquestes preguntes és el secret. El GT ACCIONS, per tal de 

convocar-nos, han de saber si la gent participarà o no a les accions… Es mira de reformular més 

clarament la consulta sobre la participació de la MR en accions de segon nivell: 

Proposa: Estem d’acord a fer accions que requereixen permís sense demanar permís?

X31: considera que estem plantejant una votació buida perquè ni és vinculant ni és prou clara.

M: Es retorna la proposta al GT ACCIONS, per tal de reformular-la.

X32: Indica que caldria una comissió legal que ho recolzi tot, al GT ACCIONS, al GT IVA, etc. 

M: Coordinació ho recull. 
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GT ACCIONS (Farah): demanen gent que s’apunti als GT i que s’envïin propostes. Explica que no 

tenen propostes d’accions per ara, però que volen sortir de l’entorn “teatral”.

M: es recorda als GT que una persona de cada grup hauria d’anar a GT COORDINACIÓ. 

ES PROPOSA CONVOCAR LA PROPERA ASSEMBLEA GENERAL PEL 8 D’ABRIL A LES 19H 

(LLOC PENDENT)

VOTACIÓ

S’aprova per consens.

M: Es farà saber el lloc. Es pregunta si hi ha algú que pugui engegar la comissió legal.

4. ALTRES TEMES

1. Xavier Bru de Sala: notícia d’un sou desorbitat pel comissari de l’any Espriu. 

a. Què fer entre assemblees quan surt una notícia d’aquest tipus? 

X33: Cal activar l’opinió pública, fer anar les xarxes socials: des de les xarxes socials de Marea 

Roja i a partir d’AUDIOVISUALS per exemple. Fer mobilització individual. 

X34: Anar a l’ICEC i ocupar el despatx del Ferran Mascarell. Posar-se davant de TV3 i no deixar 

entrar ningú.

X35 i 36: Passar les propostes a la comissió d’accions, fer un ús àgil de les comunicacions 

internes.

X37: Si una persona té clara l’acció que vol proposar, que ho faci a través de les xarxes. Delegar 

en GT ACCIONS per què moguin i convoquin.

GT ACCIONS: dissenyar una acció bàsica que serveixi per moments d’emergències. 

X38: Enviar-li tots un email al Bru de Sala demanant explicacions i col·lapsar-li el correu.
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X39: Bru de Sala participa tots els divendres al matí en una tertúlia a la ràdio: trucar al centre i 

fer-li la pregunta dels 120.000€ en directe. 

X40: No només el que cobra Bru de Sala, si no la necessitat de fer un any Espriu, amb tota la 

despesa que comporta.

Torna a l’assemblea el GT MANIFEST i proposa: 

Crear una definició de 2 o 3 línies sobre Marea Roja perquè pugui ser aprovada, a 

partir de l’actual document. Voldrien saber quanta contundència vol l’assemblea. 

Preparar un altre document on es proposin a debat tots els altres continguts del 

moviment.

M: el dia 8 d’abril l’assamblea escoltarà aquesta presentació. 

Volem contundència? Volem fer una assemblea extraordinària per temes de contingut del 

Manifest el dia 25 de març?

Es proposa a votació: 

FER L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA PEL MANIFEST EL DILLUNS 25 DE MARÇ A L’ESPAI 

JOVE FONTANA

VOTACIÓ

3 vermells 

X41: per la data.

X42: perquè no es creu necessari i perquè creu que no hauria de quedar el tema tancat en una 

assemblea.
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ES TORNA A VOTAR 

VOTACIÓ

S’aprova:

Assamblea el dilluns 25 de març a les 19h al Centre Espai Jove La Fontana.

Dimecres 3 abril a les 10h reunió de GT COORDINACIÓ més les persones de cada grup.

M: es demana una valoració del nou sistema de dinamització per a les votacions amb codi de 

colors.

VOTACIÓ

S’aprova per consens. 

ACORDS

1.  Nova proposta pel sistema de votacions (GT DINAMITZACIÓ):

Quan es formula la pregunta a votar les respostes poden ser d’acord (verd) no d’acord (vermell), a 

matisar (groc). Les persones que aixequin la targeta groga o la vermella tindran la possibilitat 

d’explicar-se en un torn de paraules tancat (no cal que parlin totes). Es comptaran les intervencions i 

després d’escoltar-les es farà una segona votació on ja només es farà servir el groc o el verd. S’indica 

que els llibrets són d’ús col·lectiu i que per tant no s’emporten a casa; en cas d’aprovar-se el sistema es 

reutilitzarien a les properes assemblees.

2. S’obrirà un gmail de ponts i camins (GT COMUNICACIÓ): 

marearojapontsicamins@gmail.com 

3. Es crea GT DEBAT MAREA ROJA ONLINE.
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TEMES PENDENTS

1. Reformulació de la consulta de GT D’ACCIONS sobre la participació de la MR en accions 

de nivell 2, 3 i 4.

2. Reformulació del MANIFEST.

3. Els següents temes de l’ordre del dia:

a. Situació laboral precària de col·lectius en lluita (TV3, Victòria, Liceu…)

b. Grup de pensament-presentació

c. Grup de Facebook-presentació

d. Banc de recursos-presentació

PROPERA REUNIÓ

PROPERA ASSEMBLEA GENERAL: 8 D’ABRIL A LES 19H. El lloc el decidirà el GT DE 

COORDINACIÓ a partir de les propostes o el buscarà.

PROPERA REUNIÓ DE GT DE COORDINACIÓ: DIMECRES 3 D’ABRIL A LES 10H A L’ESPAI 

JOVE DE GRÀCIA, FONTANA.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA PER CONTINGUTS DEL MANIFEST: DILLUNS 25 DE 

MARÇ A LES 19H A L’ESPAI JOVE DE GRÀCIA, FONTANA
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