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ACTA ASSEMBLEA MAREA ROJA 

18/Febrer/2013 
 

 

 

Assisteixen: Organització Marea Roja, unes 400 persones assistents, i representants 
d’altres plataformes i associacions. 

Teatre Victòria a les 19h. 
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DESENVOLUPAMENT  

DE L’ASSEMBLEA 

 

Es comença a les 19.12h, tot i que estava convocada per les 19h. 

Es dona la benvinguda a la segona trobada de l’assemblea perquè es considera que 
la primera de la setmana anterior no es va acabar per manca de temps i s’intentarà 
recuperar els punts que no es van poder concloure. 

Es fa la presentació de l’equip de dinamització, dels que escriuran les actes i twitter, 
dels facilitadors i s’aprofita per suggerir el canvi de rols dels diferents membres i la 
recomanació de que aquests rols siguin rotatius, perquè es pensa que qualsevol 
moviment necessita de la implicació de tothom en els diferents papers. 

 

MR 
 

- Es fa una petita una valoració de la repercussió a nivell 
mediàtic de l’anterior assemblea i es prega que a partir d’ara 
totes les declaracions que puguin fer els participants 
posteriorment als mitjans es facin clarament a t ítol personal. 
La voluntat de l’assemblea surt  exclusivament de les actes i 
de les seves decisions fins que es formi la comissió de 
comunicació. 

 
- S’ha pensat fer un pot per despeses de l’assemblea 

(fotocòpies, material  fungible, etc.)  i  es demana una 
aportació que pot ser d’uns 20 cèntims o el  que cada 
participant cregui convenient. 

 
- S’ha rebut trucades d’associacions d’altres indrets fora de 

Barcelona, per col·laborar i  participar amb Marea Roja. De 
Sevilla (ACTUA ACCIÓN),  de Girona, etc. 

 
 
- Es fa un recordatori  de la dinàmica de l’assemblea com a 

l’anterior vegada (participació horitzontal,  consens 
directe/indirecte, ja  explicat  a la  1ª acta).  

 
- Es presenta l’Ordre del Dia. 
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ORDRE DEL DIA 
 

19’15h 

1.  Què és Marea Roja? 

Què som? 

Necessitem un manifest o un minifest? 

- S’obre torn de paraules. 
 

19’55h 

1.1       Elaboració i votació (si escau) dels punts pel minifest. 

             Constituir-nos formalment en la plataforma Marea Roja i lluitar per: 

Exigir la supressió de l’IVA del 21%. Equiparació amb altres països de la UE. 

Iniciar un procés crític sobre les polítiques públiques en matèria de cultura. 

Donar el nostre suport a altres plataformes ciutadanes com la PAH, Marea 
Verda, Marea Groga i Marea Blanca i d’altres. 

Posar el nostre potencial creatiu al servei d’aquestes causes, amb l’esperança 
que conflueixin algun dia en una sola lluita. 

 

20’30h 

2.  Espai col·lectiu de treball i reivindicació. 

Quin, cóm, quan? 

Propostes “okupació” d’espais assemblea anterior. 

Donar veu a iniciatives en marxa al FB(?) (Ocupem la Sala Tallers, o d’altres?) 

Altres accions. 

Creació equip de treball, si escau. 

-  S’obre torn de paraules. 
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21’15h 

3.  Organització interna. 

Proposta de comissions / meses de treball proposades o bé que ja existeixen i 
necessiten la implicació dels participants: Ens reunim per coordinar-nos ara 
abans d’acabar l’Assemblea. 

- IVA  Mesa de treball sobre l’IVA (Teresa) 
- Comissió tècnica  (Oriol Partagàs) (s’encarrega de resoldre temes tècnics). 
- Difusió: Fan la comunicació externa i difusió de la marea. 
-                Subcomissions:  Premsa. Ana Aurich 
-                                             Xarxes socials. Marc. 
-                                             Disseny i web. Laia, Zep. 
- Dinamització: Subcomissions: Organització assemblees. Ferran. 
-                                                              Comunicació interna, mailings. Àlex Polls. 
- Ponts  i camins: Fan ponts amb altres col·lectius de cultura o d’altres sectors. 

Noe Alesan. 
- També proposarem que formi comissió: 
- Accions. S’inicia avui en cas que hi hagi algú disposat a treballar JA. 
- I les que es derivin de l’esdevenir de l’assemblea. 
 
- IMPORTANT: Abans de marxar s’ha de crear aquests grups amb un 

responsable de cadascun  per coordinar aquest inici d’equips de treball. 
 

21.45h 

4. Convocatòries: 

Informació de les altres assemblees relacionades que s’han fet avui: 
assemblea d’actors, etc… 

23F, Manifestació marees Quim Tarrida explica ?? Etc… 

 

22.00h 

Organització grups de treball. 

 

MR 

Es proposa seguir l’ordre del dia.  

Votació: 
Una persona diu que s’hauria de fer una valoració de la manifestació del passat 
dissabte.  

Finalment l’assemblea decideix aprovar-la. 
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1. QUÈ ÉS MAREA ROJA? 
 

- Possible necessitat  de tenir un manifest  o minifest. 
- Definir-nos com a plataforma. 
-  S’obre torn de paraula. 

 

X1: 

- Dona  les gràcies. 

- Fa un recordatori de la intervenció de la plataforma ABCD de tenir una 
coordinadora  i una cara visible, imatge definida (samarretes, logos etc.) i 
grups de treball com a eina organitzativa. 

- No li agrada que es parli de comissions i sí de grups de treball. 

- Expressa una sensació estranya a la sortida de l’Assemblea anterior. Venia 
amb la intenció de parlar de l’IVA, un problema que engloba a tot el món 
cultural i sembla que acabàvem parlant de coses puntuals “nostres” (de la 
gent de l’espectacle). 

- Decidim el que decidim que Marea Roja representi a tothom, no només a la 
gent de teatre.  

- Abans d’ocupar el Nacional (Sala Tallers) s’ha d’esgotar totes les vies. La 
darrera cosa que vol un treballador és fer una vaga.  

- Fer un recordatori dels punts a tractar a Madrid de les gestions que s’estan 
fent per part de la FAETEDA i a partir de la informació, decidir. 

- Una reflexió com a President de l’Associació de Regidors de l’Espectacle a 
Catalunya, fa una crida a que els seus membres vagin a les seves reunions 
com venen ara a les de  Marea Roja. 

- Reivindicacions sectorials a cada associació i reivindicacions col·lectives de la 
cultura a Marea Roja. 

- Per tant, Marea Roja com a reforçador de les altres associacions i a l’inrevés. 

 

MR 
 
Resum: Tenir una coordinadora, una cara visible i ser un reforçador de les 
associacions que estan treballant des de la base. 
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X2 

- Fer entendre a la gent que no és només una plataforma de “teatreros”. 

- Proposa que la propera assemblea sigui en un altre lloc que no sigui un teatre. 
En un auditori, en un museu, etc. 

- No parlar d’Indústria Cultural: Aquesta denominació fa que molta gent no 
sigui aquí. 

- Si parlem en termes estrictament econòmics li fem el joc a la gent. 

-  Evitar caure en els termes en que els polítics parlen. S’ha de tenir cura amb 
com es diuen les coses. (Fa referència a l’article aparegut al Periódico dient 
que la Marea Roja es una plataforma de la indústria de l’espectacle). 

- No és una lluita econòmica sinó una lluita ideològica. 

- Les eines de “l’amo” no ajuden a destruir la casa de “l’amo”. 

- “Okupació”: No per fer vaga sinó per treballar. 

 

MR 
 
Es crida a que parli també la gent que no només és de teatre sinó d’altres 
àmbits de la cultura. 

 

X3: 

- S’hauria de treballar aspectes específics com per exemple el de l’IVA i a nivell 
general què és la cultura.  

- Si intentem entrar en temes de fons en un primer moment, ens perdrem. 

- Si la  Cultura és només oci i entreteniment ens situa en aquest 21% d’IVA que 
rebutgem. 

- El tema de l’IVA no és només un problema econòmic sinó un problema de 
definició de la cultura.  

- Està d’acord en fer accions, vagues, ocupar un espai, la insubmissió fiscal. 

  

MR 
 
Informa que en el blog de Marea Roja s’han penjat documents i manifestos de 
diverses plataformes sobre temes específics. 
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X4 

- Marea Roja ha de ser una columna vertebral a on la resta d’associacions 
aportin informació per a fer un treball conjunt en pro de la cultura. 

 

X5 

- Degut a que ha de marxar demana a l’assemblea que li deixi fer propostes 
fora de l’ordre del dia. L’assemblea ho accepta. 

- Proposa que tant escriptors, músics, Arts Plàstiques, “teatreros”, circ… que la 
Marea Roja  es pot convertir en una estructura amb d’altres associacions i que 
vertebri aquest denominador comú de tot l’àmbit de la cultura. 

- Fer llista de tots els qui formem Marea Roja. 

- Creu que si cal un manifest.: QUÈ SOM, QUI SOM, QUÈ FEM… 

- Un manifest que poder llegir a tot arreu (associacions de veïns, biblioteques, 
escoles...) curt i concís que inclogui l’agraïment al públic i/o usuari de la 
cultura en general per recolzar-nos encara malgrat la difícil situació 
econòmica actual.  

- Crear un Verkami per recaptar fons. 

- Cobrir un lloc emblemàtic de la ciutat de vermell (Plaça Sant Jaume, les 
Rambles…) convocant a tots els mitjans com acció reivindicativa amb gran 
visibilitat. 

- Fer una Cause per Internet. 

- I demanar informació als productors sobre les negociacions a nivell europeu. 

- Aconseguir informació detallada de les retallades i a cóm ha afectat al sector 
cultural en tots els seus àmbits (professionals a l’atur, menys recaptacions, 
etc.). 

 

MR 
 
Es recullen totes les propostes que s’han dit per derivar-les a les accions i es 
recondueix l’assemblea en el punt de què és la Marea Roja, en la necessitat 
del manifest, de tenir cares visibles, què ens representa, etc. 
 

X6 

- Sí cal un manifest.  

- La Cultura és un dret.  
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- No volem que ens empobreixin el nostre país. 

- Parlem d’un moviment multisectorial.  

- Amb tots els medis i amb algú famós. 

- Deixar clar els objectius concrets per donar visibilitat davant els mitjans i 
l’opinió pública. 

 
MR 
 
Fa constar la presència a l’assemblea de la Coordinadora de la Colla de 
Diables i Bèsties de Foc de Barcelona com a representants de la cultura 
popular. 

 

X7 

- Vol que sigui una eina de recolzament però sense perdre l’aire combatiu.  

- Pressió social, desobediència, ja que s’estan fent altres accions a nivell de 
reunions. 

-  No tenir por a molestar. Ser combatius. Tal i com estan les coses no tenim res 
a perdre. 

 

X8 

- Un dels objectius ha de ser fer soroll.  

- Ocupar Departament de Cultura. 

 

MR 
 
Recull la proposta com a proposta d’acció. 

 

X9 

- Enveja a la plataforma dels desnonaments perquè  han aconseguit una 
Plataforma forta. I amb una personalitat molt definida. 

- No hi ha cultura sense cap indústria, el que ha de ser és una indústria 
favorable a la cultura.  

- No ens embranquem en manifestos culturals perquè no ens en sortirem. 

- És un bon moment, perquè ara ells poden tenir por i nosaltres l’hem perduda.  

- Ens hem de centrar, hem de tenir personalitat.  
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- Cóm volem que ens coneguin. De vermell, ok, i què mes? 

- Manifest curt, contundent i creatiu. (Missatges concrets).  

- Gent amb carisma. 

 

X10 

- Som ciutadans ocupats amb  la cultura de Catalunya i d’Europa. 

- Indignats per les polítiques del govern Europeu i de la Generalitat. 

- Segueix insistint que no passem del 4% d’IVA. 

- Saber les retallades cóm afecten, i, si convé, fer una caixa per la gent aturada. 

 

MR 
 
Proposa si l’assemblea vol  tenir un document que la representi amb uns 
punts mínims comuns. 
 
VOTACIÓ: 
Es pregunta si s’està d’acord en tenir un manifest. 

No hi ningú en contra. 

Hi ha consens. 

 

MR 
 
Proposa crear una taula de treball per la possible formulació del manifest. 
 

VOTACIÓ: 
Es pregunta si s’està d’acord en emplaçar una taula de treball per fer el manifest. 

Hi ha consens. 

 

Es decideix aplaçar les propostes dels punts del manifest per més endavant per 
poder tenir més continguts que poguessin sortir durant l’assemblea. 

 

X11 

Proposa crear aquesta taula amb membres de tots els sectors de la cultura. 
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X12 

Proposa incloure en el manifest la descripció concisa de cóm afectaran les retallades 
al futur de la societat per tal que aquesta comprengui de manera més clara el paper 
real de la cultura i la seva importància. 

 

X13 

- Cercar Espai per trobar-nos treballadors de la cultura. 

- Discutir els models públics d’aquest país. 

- Evitar les cares visibles. (Pot ser un risc ja que pot deixar de banda a la resta). 

- Recolzar a d’altres causes no culturals amb accions de cultura. 

- Crear un manifest però també discutir els models de la indústria cultural. 

- No està d’acord amb tenir “merchandising” fins que no tinguem definida una 
identitat. 

-  

MR 
 
Informa que hi ha una comissió per crear ponts de treball sobre aquest tema. 

 

X14 

- Està aquí per un tema de canvis degut a les Plataformes. 

- El 21 % és la dinamita que ens  ha ajuntat. 

- La base de la cultura és un mecanisme de canvi que és el que pot fer que 
retalli el seu poder.  

- Hauria de ser una representació d’una lluita necessària per existir. 

- Hauríem de seguir el model de la PAH, per exemple, i lluitar per mostrar que la 
cultura és molt necessària dins d’una societat. 

 

X15 

- Marea Roja hauria d’aglutinar els neguits del sector 

- Cita diverses associacions culturals feministes que s’adhereixen a MR 

- Estructurar una línia d’ACCIÓ clara i contundent 

- Espai de REFLEXIÓ en dos línies: 
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1.  Polítiques culturals.  

2. Per què el poble no veu la cultura com una necessitat? Per què ens hem 
distanciat de la gent? Per què es té tant clar que la sanitat és imprescindible i 
la cultura no? 

 

X16 

- Ve de França on diu que la Cultura l’han defensada molt. 

- S’ofereix per una comissió que ajudi a entendre i estudiar el model de 
protesta francès i europeu en general.  

- Igual que la gent de la PAH per nosaltres salvar la cultura també hauria de ser 
vital. 

- Demana un estatus real pels treballadors del col·lectiu artístic. 

 

X17 

- Això que estem fent és una taula gran de treball. 

- És crítica la situació fora. 

- El 15M no hi havia una cara visible.  

- La Marea Roja l’hauríem de definir com una idea, un concepte.  

- Marea Roja no sé què és però ja és. És això que està passant.  

- Intentar ser autocrítics. En cóm s’han fet els comunicats, els textos que s’ha 
publicat sense consensuar a l’assemblea. 

- El col·lectiu és molt gran, s’ha d’aconseguir l’empatia per a tothom. No només 
cares visibles.  

- Pensar en el be comú. Col·lectiu molt gran… Menys jo, jo i jo. 

- Ser crítics amb el sistema polític d’aquí.  

- S’ha de començar a dir les corrupteles de les indústries culturals del sector 
que estan perjudicant a les petites empreses, i que fan que estiguem en 
precari perquè ens donen feina i tenim por de perdre-la. S’ha de començar  a 
fer neteja. Neteja des de dins. 

- Ser més modestos. No pot haver-hi la no comunicació. 

- També hem de ser crítics, no només amb les polítiques culturals estatals sinó 
també autonòmiques a Catalunya. 

- Hem de començar a trobar sinèrgies internes.  
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MR 
 
Explica que la funció que la secció de “continguts” i els texts que inclou i anirà 
incloent no són representatius de l’assemblea sinó dels seus propis autors. 
Una secció d’opinió i informació que pot abastar des de manifestos d’altres 
plataformes i associacions o opinions interessants de persones individuals 
que pertanyin d’una forma o altra a la Marea. 
 

X18 

- Creu que el distanciament entre la societat i la cultura es deu en part a la 
frivolització per part del govern.  

- Potser abans ens hem de preguntar què volem fer i desprès què som i cóm 
aconseguir el que volem. 

- Quin instrument fer servir per combatre? 

- On està el punt més dèbil? A l’IVA, ens afecta a tots. 

- Es pregunta si som capaços de fer una campanya col·lectiva en contra de l’IVA. 

- Reclama argumentació política i ideològica i que la Marea Roja sigui la 
representació d’això. 

- Proposa:  

1. Que Marea Roja sigui la gran coordinadora de tots els sectors   

2. Grans objectius: El 21% de L’IVA. (Els altres moviments tenen objectius 
concrets) 

 

X19 

- Reclama que les decisions es facin a les assembles. (Marea Roja com a 
moviment assembleari) 

- No caure en la temptació del sectarisme o la personalització. 

- Marea roja: moviment assembleari. Ja sigui com a artistes o com a usuaris de 
la cultura.  

- Que el manifest estigui obert online a tothom perquè tothom pugui opinar i 
donar idees i que finalment representi a tots. 

 

X20 

- Li agrada l’elecció del color Roja.  
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- No hem d’entrar en el llenguatge de l’indústria. 

-  Cal promoure la cultura com a dret irrenunciable dels ciutadans.  

- S’hauria de deixar entrar a la gent als teatres si no ho poden pagar. 

- Donar suport cooperativament a nivell  econòmic per ajudar als que no han 
tingut tanta sort.  

- Contactes amb la Xarxa associativa per ajudar a resoldre problemes concrets. 
Poder facilitar l’accés d’aquesta gent als mitjans culturals.  

- Revisar el tema contractes, cotitzacions a la seguretat social, etc. 

- Solidaritat entre nosaltres mateixos. 

 

MR   
 
Recorda que hi ha una taula de treball pensada per fer aquests ponts amb 
d’altres associacions. 

 

X21 

- Comenta que estem intentar matisar tant que ens perdérem.  

- Tothom té raó però  vegades les postures no son confluents, son 
confrontades. 

- En aquests casos el sistema assembleari fa difícil  congeniar el respecte a la 
diversitat amb la eficàcia. 

- No hagués fet la pregunta: Què és Marea Roja? Per que a vegades ens defineix 
més el que volem fer que el què som.  

- El què som a lo millor no ho arribem a saber mai. 

- El món cultural té una idiosincràsia que es la que el defineix.  

- Si ens descuidem farem el que vol la majoria i les minories poden sentir-se 
desateses i deixar-ho.  

- Molts objectius son cap objectiu. Fixar-ne pocs. Després aniran sortint moltes 
derivades d’aquests. 

- Hem de definir què volem fer i què volem arribar a ser, no què som. 

- No creu que s’hagi d’escriure el manifest entre molts sinó que l’ha de crear 
una persona i el grup que l’esmeni, el critiqui i el modifiqui fins a aconseguir el 
document final, però partint d’un nucli per no perdre’ns i tirar endavant. 

- Comenta que ha fet un document base  que posteriorment es pot millorar. 
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X22 

- Indignació per les retallades i els impagaments que com a conseqüència 
s’estan produint. 

- Proposa que Marea Roja sigui com una eina per defensar-nos. Se sent atacada.  

- Se sent amb impotència.  

- Les conseqüències en els que vivim de la cultura també son dramàtiques. 

- Potser hauríem de fer conscient a la societat de la nostra precarietat.  

- Sembla que s’ha de donar pena per tenir empatia. I de fet alguns ja en donem. 

 

MR 
- Es tanca el  torn de paraules. 
- A partir de aquí queda consensuat que hi hagi una taula de 

treball  per fer aquest manifest.  
- Proposa fer valoració a mà alçada per fer aquest manifest  si 

hi  ha persones disposades a fer-lo. 
- Varies persones s’ofereixen a treballar en el  manifest. 

 

X23 

Comenta que es podrien  utilitzar també eines online (“virtuals”) per la formulació del 
manifest. 

 

X24 

Proposa que 3, 4, 5 persones sortin  per començar a treballar-lo ara i aquí. 

 

MR 
 
Recomana que es coordini el grup de manifest, amb un membre de la actual 
coordinadora de la assemblea, després de la mateixa per tal de continuar a la 
assemblea general, on es pensa que tots som necessaris.  
 
Es pregunta a la assemblea si creu que hauríem de tenir “cares  visibles” que 
ens representin.  
 
VOTACIÓ: 
Poques mans a favor i poques en contra. No hi ha consens actualment. Per 
tant s’aplaça per un altra assemblea. 
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MR  
 
Es pregunta si la assemblea considera que s’ha de tenir una coordinadora de 
treball (podria ser una comissió de treball dins d’organització) que 
complementi o substitueix a l’equip que actualment realitza aquestes 
funcions. 
 
VOTACIÓ: 
Hi ha consens. S’aprova crear  la coordinadora de treball. I s’emplaça la seva 
formació al moment de parlar d’organització. 
 
MR 
 
Es comunica que ja s’han fet dos assemblees al teatre Victòria, i que la 
propera assemblea s’ha de fer a un altra lloc. Es va fer un consulta a traves del 
twitter però de moment no ha donat resultat. 
 

X25 

- S’ofereix contactar   amb  la Central del Circ per consultar si properes 
assemblees es podrien fer allà.  

- També informa que té la sensació que no ha arribat informació sobre Marea 
Roja al mon del circ. 

 

MR 
 
Es pregunta si estem d’acord en no fer la propera assemblea en un teatre. 
 
VOTACIÓ: 
Hi ha consens. Es decideix no fer la propera assemblea en un teatre. 
 
MR  
 
Comunica la necessitat de mobilitzar-nos tots per trobar aquests nous espais 
on fer les properes assemblees. 
 
Un últim torn de paraula sobre aquest punt. 

 

X26 

Agraeix als companys de circ per la gestió que faran, però pensa que seria molt 
perillós sortir sense data i un lloc concret. 
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MR 
 
Informa de la proposta de parlar amb el Centre Tradicionarius. I de l’oferta 
per part de la Associació d’Actors de l’espai que tenen a Fabra i Coats. 
Darreres paraules sobre el 1r punt del dia per tancar-lo. 

 

X27 

- Incideix en la injustícia d’aquesta pujada de l’IVA i les retallades. 

- Recorda que el problema més greu  el tenen els treballadors autònoms i les 
petites empreses o estructures del món cultural que  l’estan condemnant a la 
ruïna i a la exclusió social. 

- Demana un profunda reforma en la gestió de recursos públics. 

- Fa una crítica al funcionariat que, diu, viu aliè a la problemàtica del sector des 
de la comoditat que els proporcionen les seves avantatges contractuals. 
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2. ESPAI COL·LECTIU DE TREBALL  

I  REIVINDICACIÓ 
(Quin espai, com l’aconseguim I  quan ho fem) 

 

MR  
- Recorda que la setmana anterior es va parlar de la possible 

ocupació de la Sala Tallers del TNC i  informa que s’ha 
conegut la existència d’un grup de  un grup  de Facebook amb 
alguna proposta sobre aquest espai.   

- Es demana a aquest grup que, si  es troba representat, parli  i 
ho expliqui si  així  ho desitja.  

- Sembla que no hi ha cap representant d’aquest grup o no vol 
expressar-se a la assemblea. 

 

X28 

- Fer servir més la xarxa com a espai de treball. Pensa que hi ha hagut  poca 
activitat aquesta setmana. 

- Reivindica la recuperació i potser ocupació del Teatre Principal. 

- També de la Sala Tallers del TNC. 

 

X29 

Creu que el lloc ideal es Fabra i Coats, ja que ens l’han ofert i allí ja treballen varies 
associacions de l’àmbit cultural. 

 

X30 

- Comenta que creu que a l’anterior convocatòria es va parlar de espais 
d’ocupació i ell s’agafa a la paraula reivindicació de l’ordre del dia.  

- Ocupar el Teatre Grec com a proposta no només d’espai de treball col·lectiu 
sinó també com a acció reivindicativa. Permet acampar als jardins, 
assemblees a la grada del teatre, etc. 
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X31 

Demana proposar un espai que no s’utilitzi (teatres o sales de cinema que estiguin 
tancats)  ocupar-ho sense demanar cap permís. 

 

X32 

Recolzant la darrera intervenció. La repercussió és entrar en un espai que no s’estigui 
fent servir i ocupar-ho. Anem a qualsevol espai tancat o institucional com la Sala 
Tallers, és un acte reivindicatiu i de queixa. I s’hauria de fer ja, per la setmana que ve. 

 

X33 

Proposa, per exemple fer-ho en el Teatre Lliure que el tanquen per 4 mesos, o el 
Canòdrom que encara no l’obren, la plaça de toros...El Banc d’Espanya... Qualsevol 
d’aquest estil...  

 

X34 

Proposa ocupar el “Palacio del Cinema” via entrar directament. I per fer-ho contaria 
amb la assemblea d’okupes que ja tenen experiència. 

 

X35 

Ocupar un espai emblemàtic però proper a la gent per poder fer una feina 
continuada i propera. Proposa el Centre d’Arts Santa Mónica per ser un espai molt 
problemàtic i molt proper al ciutadà. 

 

X36  

- Dona una llista de edificis tancats a prop de Santa Mónica “ocupables” per no 
donar legitimitat a aquest centre:  

o La Llotja al carrer Avinyó. 

o L’Escola de Disseny de Elisava a la Plaça de la Mercè. 

o Edifici al costat del Síndic de Greuges. 

o Fàbrica de canons, davant d’Arts Santa Mónica. 

Tots espais on es podria fer també tasca de creació i treball. 
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MR  
 
S’obre un “mini-torn de paraula” per defensar diferents opcions sobre l’espai 
de treball i reivindicació. Seran 3 torns a favor d’un espai cedit i 3 a favor de la 
ocupació. 
 

A favor de l ’es pai cedi t: 

 

X37 

Està d’acord amb l’ocupació però de cara a la setmana que ve reitera l’oferiment de la 
Associació d’Actors d’anar a fer la assemblea a Fabra i Coats  on també es poden 
disposar de petits espais (despatxos) per treball de comissions etc. 

 

X38 

No està en contra de l’ocupació però pensa que s’ha de plantejar molt bé abans per 
no fer el ridícul davant de l’opinió pública i els dirigents. Pas a pas. Primer tenir un 
espai de treball cedit i desprès treballar en l’opció de l’ocupació. 

 

X39 

Comenta que el comitè d’empresa del TNC, que es troba també en lluita, 
possiblement cedirien l’espai de la sala Tallers per treballar.  

 
MR 
 
Es pregunta al·legant desconeixement sobre la situació si el Comitè 
d’empresa del TNC es qui donaria un permís oficial per la utilització de la sala 
Tallers. 
 

X39 

Comenta com a resposta, que vol dir que tindríem una ajuda des de l’interior donat 
que estan sensibilitzats... 
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A favor de l ´ocupació :  

 

X40 

- Defensa l’ ocupació d’un espai públic, perquè l’atac que se’ns fa actualment és 
per a tothom i des de lo públic.  

- Defensa ocupar amb cautela, estudiant les possibles repercussions legals 
personals, etc. 

- Ocupem en resposta al que ens han pres i estan prenent. 

 

X41 

- Defensa l’eina de la ocupació com a mitjà de protesta contundent,  però amb 
fort impacte reivindicatiu, malgrat la possibilitat de represàlies jurídiques que 
s’han d’assumir. 

- Comenta que un espai cedit no tindrà repercussió mediàtica. 

 

X42 

- És per fer una assemblea permanent? O és per un acte puntual? 

- Si és per una acte puntual reivindicatiu i visible opta per la Sala Tallers, La 
Llotja o la seu de SGAE. 

 

MR 
- Si es decideix una ocupació i  no un espai cedit  preparar-ho 

bé? 
- Estem d’acord en ocupar un espai de treball  i  reivindicatiu? 
- Hi ha dues persones en contra.  
- Proposa que la gent que vulgui ocup ar un espai ho pensi i  

porti  una proposta treballada i  desenvolupada en la propera 
assemblea. 

- Es continua el  torn de paraules per poder acabar el  tema 
plantejat. 

 

X43 

Proposa que després de les declaracions del Conseller de Cultura dient que l’espai 
D’Arts Santa Mònica és un lloc per la reflexió i  donat que la Marea Roja el que es 
pretén a més a més és reflexionar sobre el paper de la cultura, no només professional 
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sinó com a ciutadans culturals;  creu que és el millor lloc perquè està davant de la 
Conselleria i al mateix temps es recupera un espai públic i ciutadà. 

 

X44 

- No és una Marea Roja, és un oceà de sang. La gent es mor pels carrers. 

- La cultura és intangible, no és d’empreses, no és d’estats. 

- La gent de la cultura hauria de sortir al carrer.  

- Proposa com a lloc el Parc de Fecsa-Endesa. 

- El Teatre Martínez Soria també està buit. 

 

X45 

- Ocupar Sala Tallers del TNC com a acte reivindicatiu potent. 

- En tot cas, provisionalment, podem disposar de l’espai a Fabra i Coats a través 
de l’AADPC. 

- Partir d’aquest lloc provisional per preparar l’ocupació, del cóm, quan, 
assessoria jurídica, etc. 

 

X46 

- En contra de l’ocupació perquè la seva preocupació és unir.  

- Marea Roja té sentit quan hi ha una reivindicació d’alguna cosa concreta (fa 
referència a la passada manifestació de la PAH del dia 16, i a la propera del dia 
23 pels Drets Socials). 

- Té por que això sigui un conjunt d’assemblees i que vagi minvant.  

- L’IVA és una cosa concreta. 

- Comenta que quan es plantegen dues coses potser ja no ens posem d’acord 
per tant, ataquem-ne una. 

- El fet de no omplir els teatres, no s’ha aconseguit, hem de tenir aquesta 
autocrítica. El per què? Potser no és prou ni per la mateixa gent de Cultura. 

- Estem parlant de fer-nos entendre fora quan no ens entenem els de dins. 

- No som conscients de que ens hem de barallar, hem de prendre decisions, 
hem de prendre postures desagradables, reivindicatives i de lluita. 

- No ens hem de convertir en un grupet de reunions que s’acabarà morint. 
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MR 
- Proposa on fer la  propera assemblea. 
- Dilluns que ve que la gent que estava a favor de l’ocupació 

portin una proposta concreta 
- Fabra i  Coats/  Tallers/   La Central del Circ/  Al carrer. 

 

- Una persona en contra de la Fabra i  Coats. 

 

X46 

- En contra de reunir-nos a Fabra i Coats. 

- El motiu és  que en aquest edifici es va fer una operació de compra on 
l’Ajuntament va pagar més del compte i una part dels diners (17 milions 
d’euros) van desaparèixer. 

- Totes les associacions de Sant Andreu (veïns, immigrants, minusvàlids, 
artesans, etc.) estan reivindicant aquest espai i l’Ajuntament no els fa cas. 

- Argumenta el  missatge a tots els que assagen, exposen, representen, es 
reuneixen en aquest indret:  no deixar de fer-ho però tampoc permetre que 
els utilitzin en un dels grans robatoris que s’han fet en aquesta ciutat. 

 
MR 
 
Fa una intervenció dient que no és que s’hagi demanat permís a l’Ajuntament 
per fer servir aquest lloc, sinó perquè ha estat un oferiment per part d’uns 
membres de  SindicArt . 

 

X47 

- Desconeixia això que està explicant X48. 

- Proposa que els veïns ens expliquin que és el que passa en aquest espai. 

- Aprofitant que ja hi són a dins es pot fer la següent assemblea en aquest lloc. 

- Si després es decideix fer l’ocupació seria un espai tant vàlid com qualsevol 
altre a reivindicar. 

 
MR 

- Coneixent els antecedents respecte a aquest lloc podria no 
ser contradictori  ser-hi com a acte reivindicatiu. 

- Proposa si  és necessari  obrir un torn de paraules sobre 
aquest tema. 
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X48 

- En contra de reunir-nos a Fabra i Coats. 

- S’hauria de buscar un espai neutre on tothom es pugui trobar còmode. 

- Degut al poc temps  per fer-ho, argumenta que de moment es pugui fer a 
Fabra i Coats pel proper dilluns, i més tard decidir altres espais. 

 

MR 
 
Fa el recordatori del mecanisme de consens als assistents donat que ha hi 
hagut queixes respecte al sondeig de la proposta de Fabra i Coats. Hi ha 
hagut una proposta, s’ha votat, hi ha hagut una persona en contra (per tant 
no hi ha hagut consens) i se l’ha escoltat. 

 

X49 

Discrepa de la informació donada anteriorment per un altre assistent sobre la 
esmentada situació de conflicte de la Fabra i Coats. 

 

MR 
 
Es torna a preguntar si hi ha algú rotundament en contra de fer l’assemblea 
en la Fabra i Coats. 

 

X50  

Demana que es convidi a l’Associació de Veïns de Sant Andreu a la propera 
assemblea per a que expliquin la situació. 

 

MR 
 
Es pregunta si hi ha algú rotundament en contra de fer la propera assemblea 
a Fabra i Coats. 

 

VOTACIÓ: 
Es decideix fer la propera assemblea el dilluns 25/02/2013 a les 19h a l’espai 
Fabra i  Coats cedit per l’Associació d’Actors i SindicArt. 
 
Al ser una assemblea oberta els veïns de Sant Andreu podran assistir però no 
se’ls convidarà perquè no hi ha hagut consens en aquest sentit. 
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3. ORGANITZACIÓ INTERNA 
 

MR 
 
Es recorda les diferents comissions proposades i les ja creades: 

  

- Comissió de l’IVA:  

A falta de confirmar els seus membres donat que la companya que l’ha 
proposat no ha pogut quedar-se al final de l’assemblea. 
 

- Comissió de manifest:  

Al finalitzar l’assemblea es reuniran amb el coordinador. 
 

- Comissió de dinamització: 

Dividida en dues parts: les persones que es dedicaven a l’organització de 
les assemblees i la de comunicació interna entre els diferents 
participants per moure la Marea. 

- Difusió. 

- Comissió tècnica: Sense definir els participants. 

Per a resoldre els problemes tècnics per a desenvolupar l’assemblea.  

- Taula de treball: 

Que fa la difusió de la Marea. Ha estat fent la comunicació externa. 
Convocar premsa. 

-  Xarxes socials: 

-  Twitter i Facebook,  de moment. 

- Disseny  I Web: 

-  Hi ha hagut persones que han col·laborat en afegir tot el que ha  anat 
arribant a la Marea. 

- Ponts i camins: 

Es tractaria de fer ponts amb d’altres col·lectius o plataformes que estan 
dins de la Marea o que no ho estan. 

- Accions: 

Per estudiar totes les propostes que surtin a les assemblees. Exposar-les 
per fer-les per tal de dinamitzar les assemblees més generals i tenir 
l’acció del dia. I després passar a consensuar-les si es fan o no. 
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I  les que es derivin de les assembles (per exemple el manifest). 

- Es fa un petit incís respecte a la comissió tècnica: Estan molt enfeinats 
perquè estan fent coses a altres llocs, i que és possible que hi hagi més 
tècnics que puguin ajudar. Tot i que sí donaran suport dins de la seva 
disponibilitat. 

 

Accions i convocatòries: Hi ha una convocatòria el dia 23 i també una per 
demà dia 19. 
 
 
MR 
 
Pregunta a X48 que expliqui l’acció del dia 19.  

 

X48 

- Demà les institucions culturals catalanes es manifesten en defensa de l’art i de 
la cultura davant del Centre d’Arts Santa Mònica a les 11h del matí, firmaran 
un manifest que han signat moltes associacions. 

- Argumenta que seria un bon moment per fer acte de presència. 

- També informa que els eixos socials que estan en lluita a Barcelona que arrel 
del recorregut del 15M s’estan començant a ajuntar. 

- El dissabte 23  hi haurà una gran manifestació que es diu: “Fent-los fora, 
juntes podem” on hi hauran tres columnes on s’englobaran els diferents 
eixos on cadascun pot creure que es pot incloure i que sortiran juntes des de 
Pça. Catalunya. 

- No sap si a Marea Roja li pot interessar, en cas afirmatiu se’ls ha de comunicar. 

- El divendres hi ha una reunió de preparació per coordinar com s’ajunten les 
forces i a nivell operatiu, pancartes, etc. 

- Hi ha tres blocs: Columna antirepressiva (Stop boles de goma, Ojo con tu ojo). 
Columna Drets Socials i Serveis Públics (Tots els treballadors públics i tota la 
gent que treballa pels drets socials) i la Columna Laboral (Sindicats). 

 

MR 
 

- Proposa votar si com a Marea Roja  es vol participar en la manifestació 
del 23F en el bloc de Drets Socials. 

- Es pregunta si s’estaria disposats a participar en aquesta manifestació. 

- Es pregunta si hi ha algú en contra. 
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X49 

Una persona diu que no s’hauria de votar doncs una part dels assistents ha marxat. 

 

MR 
 
Informa que el fet de marxar d’una assemblea atorga a que la resta 
d’assistents decideixin. 

 

 
VOTACIÓ: 
Hi ha consens. Es decideix participar en la manifestació del 23F en el bloc de 
drets socials. 

 

MR 
 

- Demana a l’assistent que ha comentat la manifestació del 23F que passi 
la informació per penjar-la a la web de Marea Roja. 

- Demana a Difusió que s’encarregui de passar-la per a que estigui a 
l’abast de tothom. 
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CONCLUSIONS 
 

1. Es proposa quedar 23F a les 17:00h al  Palau de Mar per anar amb la Columna de 
Drets Socials. 

2. Segona convocatòria 23F a les  18:30h a  Plaça Catalunya. 

3. La propera assemblea serà el dilluns dia 25/02/2013 a Fabra i Coats a les 19:00h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


