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ACTA ASSEMBLEA MAREA ROJA 

11/Febrer/2013 
 

 

 

Assisteixen: Organització Marea Roja, unes 700 persones assistents, representants 
d’altres plataformes i associacions com: Plataforma defensem la cultura, Plataforma 
SOS Cultura, Plataforma 8 d’Octubre, Plataforma ABCD, Teatre de Bescanó, Festival 
del Còmic de Figueres, Pallassos sense fronteres, Circ Cric, SINDICART, etc 

Teatre Victòria de Barcelona, 19h 
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DESENVOLUPAMENT  

DE L’ASSEMBLEA 

 

L’assemblea estava convocada a les 19h però va començar les 19.15. 
 

- Es comença  l legint el  petit  manifest  que s’ha escrit  per 
aquesta convocatòria: Unir forces. Primer objectiu la 
recuperació de l’IVA cultural al  8%, entenent-lo com una 
petita lluita dins d’un context social  amb molts fronts oberts. 

- La marea neix ara i  aquí en aquesta assemblea. 
- La idea es conseqüència de la vergonya de no  entendre 

perquè el  mon de la cultura no té una unió en forma de marea 
com altres sectors de la societat 

- El nostre futur l ’acabarà definint la  marea. Necessitem gent 
per que vagi en davant. 

 

Els moderadors expliquen la dinàmica de l’assemblea.  
 

- Donen les gràcies a tothom. Presenten l’equip que forma part de la moderació 
(persones que fan l’acta, el twitter, els facilitadors, torns de paraula i 
moderadors) 

- Els periodistes estan convidats a participar i estar presents a l’assemblea com 
a persones que formen part de la vida cultural.  

- La assemblea treballa amb el mètode de participació horitzontal.  

- S’utilitzarà el llenguatge silenciós per la participació i debat. 

- No hi ha temps d’intervenció però es demana  pròpia moderació. 

- S’intentarà que les decisions siguin a partir de consens. 

a/. Consens directe: quan tothom està d’acord. 

b/. Consens indirecte: Si algú està rotundament en contra d’una proposta 
s’intentarà arribar a consens mitjançant un segon torn de debat i si tampoc 
arribem a consens no es podrà donar per acordat i s’haurà de decidir a partir 
d’aquí. 

 

Es comenta i consensua l’ordre del dia: 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. IVA cultural 

1.1 Explicació: Es demana si hi ha algun expert que ho pugui explicar. 

1.2 Lluites existents: Presentació dels col·lectius que ja estan fent-les.  
(La Plataforma Defensem la Cultura ha decidit integrar-se en aquesta 
assemblea). 

1.3 Propostes d’accions: que ja es puguin posar en marxa 

2. Funcionament: Què volem que sigui la Marea Roja i cóm ens volem organitzar. 

3. Altres convocatòries: Altres marees o altres grups i cóm ens podem adherir i/o  
solidaritzar. 

4. Conclusions 

 

Votació: 
 
L’Assemblea decideix acceptar aquest ordre del dia sense ningú en contra. 

La Marea queda inaugurada per consens. 
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IVA CULTURAL 
 

EXPLICACIÓ:   

 Intervenció  per part d’un expert: 
 
Un representant de la Plataforma Defensem la Cultura familiaritzat amb el tema 
demostra amb xifres la nul·litat i ineficàcia de la pujada de l’IVA com a mida 
recaptatòria. S’ha demostrat per l’experiència en altres països que pel seu efecte 
dissuasori es recapta menys amb IVES alts a la cultura. Per tant, ho defineix com una 
mida política i ideològica.  

- En el nostre país les recaptacions ja han baixat fins a un 33% en alguns casos.  

- Puntualitza que la reclamació legalment podria ser baixar a un 10%, que és 
l’equivalent actual al 8% anterior. 

- Comenta que per part de les empreses dels mitjans de teatre, cine, editorials, 
etc., estan pressionant al Ministeri d’Hisenda a Madrid per tal de tirar enrere 
aquesta mesura.  

- Demana la presència d’un representant d’ADETCA que explica que s’està 
parlant amb persones molt influents del Ministeri d’Hisenda. Que aquests 
reconeixen que es té raó però que aparentment estan esperant un termini 
d’un any del que encara falten sis mesos per fer una valoració més exhaustiva 
i decidir sobre si tirar enrere aquest impost o no. La impressió del 
representant d’ADETCA com a part de les FAETEDA (La Federación Estatal de 
Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) és que les gestions podrien 
donar un resultat positiu, encara que les dades no s’han discutit amb el 
govern i s’ha frenat la part bèl·lica  s’està fent de manera més amable) donat 
el moment polític actual. 

 

LLUITES E XISTENT S:   

Plataforma ABCD (Crida a la desobediència civil, els drets ciutadans i contra la 
dictadura financera). 
  

- Proposa la penyora fiscal (mesura en fase de gestació): retenir una part dels 
impostos ingressant-los en una entitat oficial, mentre i tant el govern no 
compleixi amb els seus deures socials amb els ciutadans. 

- Proposa estudiar possibles aplicacions en la temàtica de  l’IVA cultural. 
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Teatre de Bescanó. 
 

- Un representant de la companyia explica cóm van prendre la decisió de 
vendre articles d’IVA reduït (hortalisses, en aquest cas concret pastanagues) i 
regalar les entrades als seus espectacles com a fórmula per a poder recaptar i 
al mateix temps pagar un impost reduït. 

- Van decidir assessorar-se legalment per poder fer-ho amb el mínim risc, 
muntant una parada amb permís fora del teatre per vendre les hortalisses.  

- Presenta a un representant del Festival Còmic de Figueres que explica com 
fins i tot es van donar d’alta a Hisenda amb el model 112.3 per poder vendre 
hortalisses i llegums frescos. Han demanat permís per ocupar la via pública i 
s’han tret el títol de manipuladors d’aliments. Comenta que poden tenir 
sancions i en aquest cas haurien de pagar el 50% dels diners no declarats, per 
tant, ho consideren una mida més reivindicativa que no pas pràctica. 

 

Plataforma 8 d’Octubre i SOS Cultura. 
 

- Es presenten però prefereixen no intervenir en aquest torn perquè no han 
tractat el tema en les seves plataformes fins ara. 

 

Circ Cric:  
 

- Els sembla bé associar-se amb Marea Roja. 

- La seva realitat és que estan sols i el que volen són solucions unitàries, 
recolzament mutu. Solucions que puguin ser continuades. – 

- La seva realitat immediata és que no poden pagar l’IVA.  

- Ells han decidit que els actes que fan per escoles es consideraran classe 
pràctica de circ, i els artistes mestres. 

- -És una decisió arriscada que pot tenir conseqüències a nivell administratiu; 
però no volen quedar-se amb les mans plegades. Per fer-ho s’hauran de fer 
l’IAE com a centre no reglat.  

 

Plataforma Defensem la Cultura. 
 

- Comenten que la cultura representa el 4’5% del PIB europeu. 

- En veure el 27 09 2012 la Comissió Europea va demanar que la cultura tingués 
un tracte especial, van pensar demanar que hi hagi un màxim d’IVA europeu 
per la cultura.  
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- S’ha parlat algun parlamentari, que s’ha ofert per portar això al parlament 
europeu. 

 

Assistent representant del sector de la música. 
 

- Comenta que vàries organitzacions (Federació Internacional de Música, 
Societat d’Autors, Unió de Músics, etc), van enviar una carta al govern 
demanant el retorn al 8% d’IVA i a dia d’avui encara no han rebut cap 
resposta. 

-  S’han plantejat fer alguna cosa semblant a les pastanagues però no poden 
per qüestions d’infraestructura. 

- Actualment s’estan plantejant diferents empresaris de la música fer  
insubmissió fiscal. 

 

ABCD: 
 

-  Recorda que l’IVA ha afectat a tots els sector, no només a la cultura. Per 
exemple Planta i Flor ornamental.  

 

 

Resum de les lluites existents: 
 

- - Penyora fiscal. 

- -Vendre articles amb IVA reduït (hortalisses) i regalar entrades. 

- -Insubmissió fiscal. 

- -Buscar accions similars com convertir  les actuacions en activitats educatives 
com  el Circ Cric. 

- - Demanar ajuda al Parlament Europeu per posar un topall a l’IVA cultural a 
tota Europa. 

- -Carta al govern, que s’ha demostrat inútil. 
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MR  
 
Proposa obrir torn de paraules per la:  
 

PROPOSTA  D’ACCIONS 

(Han sortit propostes d’accions sobre l’IVA però també d’altres coses més 
relacionades amb altres temes).  

 

X1- Proposa la recollida per part dels ciutadans de tickets de Metro com a justificants 
de l’IVA que es podrien deixar en una bústia especial. Comenta que en una sola 
parada de metro ha aconseguit justificar fins a 200€ d’IVA. (L’IVA del transport és del 
10% en comptes del 21). 

X2- Comenta la possibilitat d’implicar a “estrelles “ milionàries, en aquest cas de 
l’esport, per ajudar a la difusió de les nostres reivindicacions. 

X3- -: No només és un tema de estalviar-se els diners sinó un tema social i de dignitat, 
reivindicatiu. I aquestes reivindicacions no poden ser puntuals sinó constants, 
coordinades, i globals. El que fem és barallar-nos contra aquests governs.  

X4- Proposa fer vaga a la inversa. Obrir els espectacles, museus, etc., durant 24h. En 
definitiva treballar una vegada més per nosaltres com sempre. 

X3-. Sumant-se a l’anterior companya puntualitza que es facin representacions 
obertes i gratuïtes els dilluns o dimarts (dies habituals de descans al teatre) 
únicament amb caràcter reivindicatiu. 

X5- Proposa mobilitzacions al carrer en col·lectiu, fer un manifest i, finalment, fer 
insubmissió fiscal. No està d’acord en intentar buscar alternatives amables. 

X6  

- Reflexions. Tot això no afecta sols a la cultura. 

- Estem en guerra. 

- Ens envaeixen les polítiques neoliberals. 

- No podem descontextualitzar la cultura de la resta. 

- No podem lluitar solament per el 10%. 

- O lluitem amb tots o no aconseguirem res. 

- 1.400.000 en signatures de plataforma desnonaments no han aconseguit res. 

- Posar la cultura al servei de la lluita social. 

- Que tothom digui les seves idees. 
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X7- Tenint en compte la situació tant greu, proposa trobar fórmules per a que la gent 
que té grans problemes econòmics i treballen poc, quedin exempts d’IVA. 

X8- El teatre és deficitari tant amb el 8% com amb el 21%. Reclama que el sector 
cultural estigui més a prop de la gent. Accions per apropar-se al poble i a la gent. 
També s’inscriu en el sector d’escriure un manifest. S’ha de reeducar al públic. 

 

MR  
 
 Puntualitza que des de la pròpia convocatòria també es plantejava com una 
marea ciutadana, no només com una lluita sectorial. 
 

X9 

- Tenim un gran poder a traves de la nostra feina de cara al públic. Actuant 
cadascú des de el seu àmbit podem unir forces.  

- Hem construir a traves de la pròpia obra o llibre o política.  

- El poder de la pròpia obra com mitjà per lluitar. 

- La cultura com a eina. 

- Proposa fer actes que ofereixin a la gent divertiment per atraure al públic. 

- Cercar als centres educatius a les escoles per que el jovent creixi amb la 
cultura i s’impliqui. 

 

X10 – Proposa intercanvi d’aliments o de materials per entrades, per llibres, per 
suports audiovisuals, etc. 

X11- Acció que aprofiti per reivindicar la catalanitat, per exemple una sardana 
còsmica a la Pça. Catalunya. També proposa fer música al carrer. 

X12- Pensar en accions per la gent de fora de Barcelona. Proposa utilitzar internet. 
Demana fer un Lipdub o un vídeo viral. Demana que se sumin la gent que viu molt 
bé de la cultura. Se suma a la insubmissió fiscal.  

X13-  

- El teatre és deficitari sigui quin sigui l’IVA.  

- El problema és l’assistència de la gent al teatre. Cal apropar la cultura a la 
gent. 

- Exportar la cultura.  
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- Proposa fer una recollida de diners entre tots (un IVA intern) per acostar el 
públic a la sala. 

-  Creu que l’IVA no és el problema ara. 

-  Proposa insubmissió fiscal total.  

 

MR 
 
Els moderadors han hagut d’intervenir en alguns moments per reconduir les 
intervencions cap a propostes concretes respecte al tema del primer punt del 
dia. 
 

X14 

Actor que pertany a la Plataforma per la qualitat de l’Ensenyament i proposa fer un 
vídeo que sigui una paròdia de l’absurditat de que la cultura formi part dels articles 
de luxe i que tingui molta difusió. Es basa en anteriors experiències de la seva 
plataforma. 

 

X15  

- Comissió per generar consciència social en favor de la cultura. 

- Pensar en el públic. 

- Fer un audiovisual o acció des de totes les formes culturals. 

- Qüestionar si se’ls envia encara invitacions als polítics i institucions i aprofitar 
per enviar’ls-hi un missatge cada vegada que se’ls convidi. 

- Crear una comissió d’assessoria legal per saber quins son els límits legals 
sobre els que ens podem basar per prendre accions. 

- No cedir al xantatge emocional  dels polítics a la hora de comparar el sector 
cultura amb la sanitat o d’altres sectors, tractant-nos com un baix valor. 

 

X16 

-  L’IVA és una punta d’iceberg. 

- Qui te força són els que cobren l’IVA, les empreses  i no els que el facturen. 
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X17-  Des de Pallassos sense Fronteres faran accions a Espanya perquè troben que 
l’Estat no es fa càrrec del que s’hauria de fer i això ja no és una democràcia. Busquen 
voluntaris per ajudar a desnonats, hospitals, etc. 

 

X18  

- Dona informació de Defensa dels treballadors Audiovisuals i Radiotelevisió de 
Catalunya. 

- Es solidaritzen.  

- L’IVA no ho es tot. Discussió de models. 

- Enormes pèrdues a TV3 100 milions d’euros  en tres anys. 

- Efecte intern: acomiadaments per  reducció pressupostaria. 

- Efectes a la  producció externa, etc. 

- Proposa fer un festival amb el lema “Prou retallades a la cultura”. 

  

X19  

- Proposa una comissió per trobar un eslògan, una posada en escena. 

- Seria interessant que el cost de producció l’IVA etc. arribi al públic. 

 

X20  

- Tot l’àmbit cultural hauria de pagar el 4% que és el tant per cent del sector 
agrícola com un be basic. 

- Provocar un tsunami en lloc d’una marea. 

- Inventar un còmic per explicar-li a la població 

- Hi ha un genocidi cultural. 

- Quan hi ha una guerra sé què fer, però ara no. 

- Important explicar a la ciutadania que està succeint. 

 

X21- Pertany a l’Associació d’Actors i proposa fer esquetxos per emetre i conscienciar 
a la gent. Hem de tenir dret a explicar el que ens estan repercutint directament. 
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X22 

- Proposa aprofitar que els llibres tenen un 4% i per exemple fer servir el 
programa de ma posant un link que et portés a la totalitat del llibre. Seria una 
iniciativa similar a la de les pastanagues. 

- També podríem associar-nos amb editorials per tal de trobar solucions 
semblants. 

 

MR  
 

- Proposa deixar pel 3r.  punt les propostes sobre les sinergies 
amb altres plataformes, les propostes de funcionament, fer 
reivindicacions per la cultura i   redactar un manifest. 

  
- Es pregunta si  hi  està tothom d’acord. 
 
- Un assistent no ho està i  planteja que l’IVA és només un p unt  

i  que abans s’haurien de definir els altres temes. 
 

- Marea Roja recorda que s’ha consensuat un ordre del dia al  
començament de l’Assemblea i  assegura que els temes es 
tractaran en el  moment definit.  

 

 

VOTACIÓ 

 
Es proposa tancar el tema de l’IVA, parlar de les propostes que s’han fet i 
passar a la definició de què volem ser com Marea  i les propostes d’accions. 
 
Hi ha consens. 
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RESUM 

 

       Accions directes: 

1. Demanar l’exempció d’IVA total. 

2. Fer una vaga inversa, que els centres culturals estiguin oberts 24 hores (similar 
al Japó). 

3. Fer insubmissió fiscal. 

4. Fer funcions gratuïtes els dilluns. 

5. Algun tipus de “trueque” o intercanvi. 

6. Fer accions sense iva des de les ONG. 

7. Exigir el 4% de l’IVA. 

8. Llibre. 

9. Tiquets de metro. 

Accions reivindicatives: 

10. Fer una festa. 

11. Demanar a Messi que faci alguna acció per la cultura. 

12. Fer un festival. 

13. Sardana còsmica. 

14. Cares visibles que recolzin. 

15. Utilitzar Internet. 

16. Fer música al carrer. 

17. Fer un vídeo paròdia. 

18. Fer funcions gratuïtes els dilluns. 

 

MR  
 
Proposa un consens per a fer accions reivindicatives que facin difusió de la 
problemàtica actual de la cultura i de l’IVA cultural. 
 

Una companya no està d’acord. 
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X23  

- Creu que no podem fer-ho de manera aïllada.  

- No creu efectiva la vaga japonesa però solament com acte reivindicatiu. 

- Creu que el missatge és no redefinir la cultura.  

- Re-col·loquem la cultura on li pertoca.  

- Proposa l’intercanvi com a mitjà de pagament. 

 

MR 
 
Proposa crear una comissió de treball per organitzar les propostes 
reivindicatives i d’acció que s’han proposat a l’Assemblea. 

 

X24- Proposa tirar endavant i concretar. 

Es fan diverses propostes, ja explicades anteriorment, respecte a definir-se, acordar 
un moviment de tots, etc. 

X25- Comenta (respecte a una intervenció anterior)  que no es faci servir la paraula 
genocidi amb tanta lleugeresa. 

X26-  Comenta que no tothom entén la cultura com un bé essencial com la sanitat o 
la educació i que s’ha de fer una feina al respecte que hauria de ser el primer. 

 

VOTACIÓ 

Prèvia consulta dels moderadors, es decideix procedir a intentar definir 
MAREAROJA: qui som i on volem anar abans de decidir accions concretes o 
prosseguir amb el tema de l’IVA. 
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FUNCIONAMENT I DEFINICIÓ 
 

MR  
 
Recorda les coses que ja han sortit sobre aquest tema. 
 
 
RESUM 
 
1. Crear sinèrgies amb altres marees i altres plataformes per ser un tsunami. 

2. Cultura al servei de la causa social. 

3. Assessoria legal. 

4. Fer un manifest. 

 

MR  
 
Obre un torn de debat sobre aquest segon punt. 
 

X27 

- Proposa fer un festival col·lectiu a tota Catalunya el mateix dia a tot arreu del 
país.  

- Crear uns grups de treball que organitzessin un acte cap enfora de Barcelona. 

 

X28 

- Proposa crear urgentment les comissions necessàries per a poder començar a 
organitzar-se i actuar quan abans.  

- Hauríem d’explicar molt bé a la societat que la incultura ens ha portat a la 
situació d’ara. Incultura igual a més xoriços. 

 

X29 

- La Marea Roja hauria de ser una plataforma que defensés la 
cultura en global i  no solament aspectes concrets. 

- Proposa que la Marea s’estreni unint-se aquest dissabte a la manifestació dels 
Afectats per la Hipoteca. 
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VOTACIÓ 

 Es vota la proposta d’afegir-se a la manifestació de la Plataforma pels 
Afectats de l’Hipoteca.  
 
Es vota a favor menys un company: 

X30- No està d’acord perqué pensa que no ens hem d’aprofitar de la convocatòria 
d’altres plataformes. 

X31- Explica que està en contacte amb els Afectats per la Hipoteca i que li han 
comentat que estarien encantats de que recolzéssim la seva manifestació. 

Finalment el company X30 està d’acord i accepta la voluntat de la resta de la 
assemblea. Així doncs: 

 

VOTACIÓ 

Es decideix acudir com MAREA ROJA a la manifestació del dissabte 16 02 2013 
per els Afectats per la Hipoteca. 
 

X32- Remarca la força que tots podem fer des de la nostra visibilitat que és enorme 
per la facilitat d’accés al públic general. 

MR  - Proposa votar la creació de comissions de treball. 
 

X33 

- Proposa a més a més crear un equip de coordinació fent servir tots el mitjans 
de les xarxes socials per difusió i coordinació. 

- Demana lideratge i un manifest al voltant del qual generar la Marea. 

 
MR - Informa que hi ha uns formularis per a que tothom que vulgui es pugui 
omplir demanant informació o oferint-se per feines concretes en les diverses 
comissions que es formin. També informa que hi ha a disposició un G-mail, un 
Google Grups, un Facebook i un Twitter de la Marea. 
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X34 

- Proposa constituir-se en assemblea permanent  (tots els dilluns a les 19h.) per 
poder fer una feina continuada.  

- Reflexionar-ho a casa i crear les comissions de treball donada la impossibilitat 
de fer-ho avui. 

X35 

- Proposa que es voti el fer assemblea el dilluns. 

- Que es creïn les comissions. 

- Que hi hagi un cúpula organitzativa, tot plegat per tenir la sensació de que 
avancem. 

X36  

- Proposa accions dirigides a la educació (escoles, etc) 

- Trobar maneres a traves d’alguna responsabilitat de coordinació i participació 
en altres marees i moviments. 

 

X37 - Proposa crear una comissió legal, creativa i de difusió. 

 

X38-    Proposa crear comissió econòmica. 

- Creu que no hem de tenir manies d’anar lluny. 

- Que no hem de confondre comissions amb subcomissions concretes. 

 

X39- Proposa una acció de carrer, en comptes de donar la cara, donar el cul i davant 
d’alguns llocs oficials emblemàtics. 

 

X40- Com assistent de les Arts Plàstiques i donat que és un món on es treballa molt 
aïlladament, proposa que també hi són i que s’ha de comptar amb ells. 

 

X41 

- Proposa ocupar un espai de treball diari, no al Teatre Victoria o un espai cedit. 

- Proposa l’acció directa com comenta que es fa en altres països. 

- No creu en el treball de comissions. 
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- Proposa que hi hagin accions abans de cada espectacle com succeeix a 
Holanda. 

- Comenta la vaga en el Festival d’Avingnon fa uns anys. 

 

RESUM  DE PROP OST ES FINS ARA : 

1- Constituir-se en assemblea permanent. 

2-  Crear comissions de treball. 

3- Aconseguir espai de treball diari. 

4- Fer difusió. 

5- Fer un “calvo” (ensenyar el cul en una acció pública reivindicativa). 

6- Muntar una coordinadora de la Marea. 

 

X42-  Proposa que la Marea sigui la columna vertebral de totes les plataformes del 
nostre sector que ajudi a dignificar la professió i a potenciar el rigor professional. 

 

X43- Demana paciència i constància i treballar sense pressa. 

 

X44- Demana ocupar el Teatre Principal que ara mateix és buit, i continuar amb les 
reunions cada dilluns. 

 

X45  

- Defensar que la cultura és necessària i no es un luxe. 

-  No es pot viure sense cinema, teatre, música. 

- És important coordinar amb altres col·lectius. 

-  És un error parlar del tema de l’IVA cultural exclusivament perquè la gent s’ha 
quedat sense poder adquisitiu en general, no només de l’IVA cultural sinó de 
tots els IVES. 

- Proposa reduir l’IVA en tot. 
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X46 

- No els hi vol ensenyar el cul, ja ho ha ensenyat prou. No vol abaixar-se més els 
pantalons. 

- Proposa dotar de contingut polític a la Marea Roja. 

- Les retallades són conseqüència d’un sistema capitalista. Cóm ens 
coordinarem? 

- Optar per comissions de gestió. 

- Proposa reunir-se més vegades per poder definir-se. 

- Concretar cóm ens hem de presentar per la manifestació de dissabte (roba, 
pancartes, etc.) 

 

X47 

- Explica que Cultura ABCD era una manera gràfica de definir i  expressar que 
cal un nou abc amb el que interpretar i exposar la realitat. 

- Pensa que cal un molt bon equip de coordinació que estigui disposat a perdre 
molt temps. 

- Crear un manifest que es pugui signar.  

- Crear elements de identificació (samarretes, un dibuix, logo, etc). 

- Proposa formes concretes de difusió (samarretes, etc). 

- Un dia concret. Convidar a la gent a un gran acte participatiu amb dosis de 
desobediència. Ocupar un tren (la idea de “pujat al tren del canvi) , per 
exemple, i portar a gent i fer grans espectacles públics i acabar amb un gran 
manifest. 

 

X48- Fer alguna cosa a cada lloc on ens dediquem a explicar què és això de la Marea 
Roja. Que cadascú en el seu àmbit impliqui a la gent i que siguem molts més. 

 

X49 

- Diu que la gent té por de fer coses.  

- Els primers en mobilitzar-nos hem de ser nosaltres. 

- Com a col·lectiu hem estat molt aturats. 

- Recolza les accions més salvatges. La mobilització.  

- No sap la manera però s’ha de fer molta feina.  
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- Demana passar a l’acció directa.  

- Demana el compromís dels famosos, per donar la cara per la força mediàtica 
que tenen. 

- És una guerra. Fer el que calgui per aprofitar la seva difusió. 

 

X50 

- Carta de presentació: l’ocupació.   

- Proposa ocupar la sala Tallers del TNC. Com a espai de treball. 

-  La Marea no s’ha de convertir en un tsunami, si no en una marea constructiva.  

- A favor del 4% de l’IVA perquè la cultura és l’aliment del cervell. 

 

 

X51 

- Proposa acció concreta a la inauguració del Festival Grec. 

- Gran acte de difusió davant dels polítics. 

- Aprofitar el Teatre Grec per fer la revolució. 

 

X52 

- S’ha de fer alguna cosa espectacular per a que se’n parli. 

- La primera acció per a que tothom sàpiga què és la Marea Roja. 
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PROPOSTES DE FUNCIONAMENT 
 

VOTACIONS 

 

MR 
 
Es proposa votar si s’està d’acord en constituir-se en assemblea permanent 
tots els dilluns.  
 
Dos companys en contra. 

 

X53- Reitera la proposta d’ocupar la sala Tallers com una acció simbòlica fundacional, 
i després decidir si l’assemblea ha de constituir-se de forma permanent.  

 

X54- Decidir abans de tot uns objectius clars i concrets i posteriorment aprofitar els 
grans festivals (Grec, Sònar, etc.) per donar gran difusió. 

 

MR- Per ocupar un lloc i fer un manifest es requereix un treball previ  i 
constituir-se en assemblea permanent i d’una organització. Per tant, es 
proposa trobar-nos el proper dilluns per fer aquestes tasques prèvies i a 
partir d’aquí decidir. 

 

VOTACIÓ: 

Una companya en contra. 

 

X55 

- Proposa l’assemblea permanent com assemblea diària. 

- Reitera la necessitat d’ocupar un espai com la sala Tallers. 

 

X56- Demana un motiu concret per l’assemblea del dilluns 18. 

 

MR- Pregunta si estem d’acord en ocupar la sala Tallers. 
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X57- Planteja si se’ls pot demanar permís al TNC perquè ens deixi la sala Tallers. 

 

MR - Pregunta si estem d’acord en plantejar com a objectiu de la propera 
assemblea el cóm i quan s’ocuparia la sala Tallers. 
 

X58- Planteja que ocupar és poder entrar i sortir sense problema però que ocupar 
havent de demanar permís cada dia no té gaire sentit. 

 
MR-  Demana la implicació del col·lectiu per la difusió de la propera 
assemblea usant els mitjans disponibles i que es pensin idees al voltant del 
tema de la ocupació. 
 

L’empresa del Teatre Victòria ens informa que ens torna a cedir el teatre per la 
propera assemblea de dilluns. 

 

X59 

- Creu que és una mala estratègia actuar impulsivament a nivell assembleari en 
el tema de l’ocupació. 

- Lo primordial és posar les bases d’organització, de funcionament i estratègia. 

 
MR- Proposa que surti un nucli coordinador per la propera manifestació de 
dissabte. 
 

X60- Informa que existeix un manifest de la Comissió de Cultura del 15M, que 
posteriorment ha fet seu la Plataforma 8 d’Octubre, penjat a la seva web i convida a 
que  tothom el llegeixi i el tingui com a possible punt de partida. 

 
MR- Assenteix i planteja conclusions donat lo tard que és, tot i que les 
darreres votacions no s’han acabat de tancar. 
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CONCLUSIONS 
 

1. Es convoca assemblea de Marea Roja Cultura en Lluita el dilluns 18 a les 19h. al 
Teatre Victòria.  

2. Convocar a la manifestació amb la PAH el dissabte 16 a les 17h a Pça. Universitat. 
Samarreta vermella i pancartes. El punt de trobada de Marea Roja serà davant del 
Teatre Goya a les 16.30h. 

3. Es reitera la petició de dinamització per a la propera assemblea. 

 

 
Ens informen que hi  ha hagut 27.000 tweets amb el  hashtag. 
 
L’assemblea es dona per finalitzada a les 22.53h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


