
Assisteixen: Organització Marea Roja i  unes 200 persones.

Espai Fabra i Coats, c/St. Adrià 20, Barcelona
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ACTA ASSEMBLEA MAREA ROJA
25/FEBRER/2013



ORDRE DEL DIA

1. Presentació i benvinguda
2. Aprovació de l'acta anterior
3. Presentació de les comissions

1. Coordinació
2. Marea Roja Girona
3. Dinamització
4. Comunicació

1. Interna
2. Extern

5. Ponts i Camins
6. IVA
7. Accions

4. Manifest
5. Propostes
6. Propera assemblea

Inici assemblea 19:17

MR. - Falta de gent amb experiència per moderar ja que avui hi ha hagut nombroses baixes al 
grup de  coordinació.

• Presentació de l'equip coordinació.
• Petició d'ajuda per a la tasca moderació de l'assemblea d'avui.

MR. - Un voluntari s'ofereix a moderar.

X1. - Fa una referència a la comissió d'espiritualitat de Sol, que treballaven pel bon rotllo a les 
assemblees.

MR. - Introducció a l'assemblea:
• Horari limitat. Serà curta.
•  23 F mani.
• Hi haurà un pot per a despeses.
• Explicació del funcionament assemblea.

MR. - Proposa que el consens no ha de ser absolut. Si són una o dues persones les que estan en 
contra se'ls dóna veu i es torna a votar.

• Proposta de posar una hora límit per tal que l'assemblea no s'acabi marcint i no vagi 
abandonant gent.

MR. - Presentació de les comissions. (19:28)
• Coordinació i dinamització: Es necessiten persones que es comprometin a portar el pes. 

S'anima a que la gent s'apunti.

Presentació Comissions / Grups de Treball.
• Coordinació.
• Dinamització.
• Comunicació interna i externa
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• Ponts i Camins
• IVA
• Accions
• Tots som iguals, però hi ha d'haver gent que es comprometi i que compti amb el suport 

de la resta. I es necessita aquest tipus de gent. Es demanen voluntaris.

X2. - Pregunta sobre la disponibilitat que es necessita.

MR. - No està estipulat.

MR.COORD. - Falta gent. Proposa reunió després de l'assemblea per explicar les funcions. Són 
3-4 hores de reunió a la setmana de coordinació i la reunió de dinamització de l'assemblea. 
S'arriba un parell d'hores abans de l'inici de l'assemblea. Es presenten voluntarixs i es pren nota 
de ellxs.

MR. - Coordinació no són els caps, pringa. Ha de ser permeable i estimulant, transmetre passió.

MR. DINAMITZACIÓ: dins de coordinació. Ordena i organitza l'assemblea (moderació, ordre del 
dia ...) Es reuneix amb representants de totes les comissions per elaborar l'ordre del dia amb les 
seves propostes.

MR. COMUNICACIÓ INTERNA. - Es necessita gent que faci funcionar les eines informàtiques 
comunicatives (mailing, wassaps ...) per gestionar els fluxos d'informació ..

X3. - Ja hi ha els canals, les organitzacions que tenim darrere. Col·laboració de les organitzacions 
en la comunicació.

MR. - Es demana algú amb experiència.

X4. - Porta la web de MR. Necessita més gent, està sol i viatja.

X5. - Voluntari per ajudar amb la web.

MR. - Proposta de fer una pausa en l'assemblea perquè es posin d'acord la gent dels grups. Fa 
por deixar al final, perquè la gent se'n va.

MR.-Falta perspectiva per saber en quin grup participar. Es torna a demanar gent amb 
coneixements d'eines informàtiques de comunicació sense resultats. Falta gent amb experiència 
per a la Comissió de Comunicació Interna.

MR. COMUNICACIÓ EXTERNA. - Les eines són les mateixes però cap a la premsa, xarxes socials, 
i feedback de les associacions.

X6. - La demanda ha de sortir de l'assemblea.

MR. COMUNICACIÓ EXTERNA. - Falta gent per comunicació amb premsa i xarxes socials.

X7. - Recorda que en la primera assemblea hi va haver uns companys d'una plataforma de TV3. 
Seria molt interessant connectar amb ellxs i que ens obrin vies.

MR. - Avui no estan a l'assemblea, no se'ls ha convocat, ni al col·legi de periodistes.
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MR. - Estem en estat embrionari i és normal que això passi. Perseverar en propostes i realització. 
Aquest tema no està resolt.

X8. - Des de moltes organitzacions ja està fent aquest treball.

X9. - Utilitzar els recursos de les associacions professionals sota la seva decisió.

X10. - Caldria sistematitzar el sistema de comunicació a l'hora de difondre entre associacions. 
Que des de l'assemblea es demani a les associacions perquè difonguin els actes de la marea, a 
través de l'acta. Que en l'acta figuri la petició d'ajuda.

X11. - La comissió ha de fer una llista de totes aquestes associacions i convidar-les a venir.

MR. - En síntesi: Que des de l'assemblea es demani a les associacions col·laboració en el 
desenvolupament de la Marea. I com s'hauria de fer?

Es proposa demanar a través de l'acta, amb la data de l'assemblea.

MR. - En absència de la comissió de comunicació haurà d'assumir aquest paper coordinació.

X12. - Cal ser conscient del que hi ha darrere.

X13. - Està molt bé estar en família menys gent. Cal plantejar per què. Ens hem perdut en la 
dispersió. Siguem concrets i tanquem cosa. La comunicació ha de ser transversal, troba a faltar a 
gent del camp del pensament, ciències socials, arts plàstiques ... Fer propostes concretes i 
treballar paral·lelament en els continguts. Tenir un full de ruta clar.

X14. - Falten mans i gent per fer tota aquesta feina. El problema no és què cal fer, sinó com i qui.

MR. PONTS I CAMINS (CPIC). - Comunicació entre plataformes, associacions i entitats que 
treballen pel mateix des d'altres punts de vista o des d'altres llocs. Articular aquestes 
col·laboracions.

X15. - Integrant de CPIC. Hi ha molta gent treballant en altres plataformes, també d'entitat 
socials. Poca gent a la manifestació del 23F. Va sonar la paraula "cultura" a la mani, és un bon pas. 
Preparar millor, consignes, contactes per a la propera mani. Cal definir què és Marea Roja per 
crear els nexes correctes. Hi ha gent per a la qual és important saber perquè es fa la reunió aquí.

MR. - Talla la intervenció ja que està obrint molts debats, ens allunya del debat actual.

X15. - Des CPIC, s'ha convocat a l'Associació d'Indignats de Sant Andreu, AA.VV. de Sant Andreu, 
Ateneu Harmonia ... són gent en lluita i els nostres ponts. No es poden obviar.

X16. - MareaRoja a Girona. Aprofitar tots els contactes. Benvinguts els famosos per la 
popularitat. Des Girona no es pot baixar sempre a Barcelona. Ja s'ha obert una xarxa 
d'associacions de Girona que es volen sumar i no saben com. Proposa muntar MR Girona en 
paral·lel i reunir-se els dilluns també, fer activitats pel seu compte, ser propositius i sumar. En 
contacte amb CPIC. Hi ha una persona que organitza un festival a Girona i proposa fer un acte 
reivindicatiu.

X17. - Anem als continguts, accions concretes i puntuals, ens perdem en les formes. Des de 
l'Organització de Sindicats d'Artistes de l'Estat Espanyol hi ha contactes amb la Marea de la 
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Cultura de Madrid.

X18. - No és moderació qui ha de limitar les intervencions, sinó l'assemblea, ni dirigir tant 
l'assemblea.

MR. - Com que és la manera com sap fer-ho, si no hi cap altre voluntari, seguirà fent-ho 
d'aquesta manera. Algun voluntari per Coordinar l'CPIC?

X19. - Les assemblees de comarques haurien de ser autònomes.

MR. - Es proposa a l'assemblea que hi hagi extensions territorials a les diferents comarques 
autònomes però coordinades.

X20. - Creu més en la confederació de plataformes, però si MR pretén ser una coordinadora 
hauria d'haver-hi representants de les diferents plataformes.

X21. - Això ja està passant, hi ha gent en MR que també pertany a altres plataformes.

X22. - Ningú pot decidir ser columna vertebral de res. Abans caldria preguntar a les altres 
plataformes i ser elles les que s'integrin.

MR. - Estem d'acord. Avui hi ha el tema del Manifest que és important en aquest aspecte, per 
unir.

X23. - Hi ha moltes plataformes que ja participen o persones que participen en diverses coses. 
No perdem el temps en quina columna vertebral som. S'ofereix per ponts i camins, Contacte 
amb Girona.

X24. - És un moviment de vinculació individual, sense que ningú ho capitalitzi. El compromís de 
les associacions estaria en tirar feina endavant i es poden adherir a títol personal. Per tractar el 
tema de l'IVA hi ha d'haver també empresaris.

X25. - No sap quins són els objectius. No sap el que es vol a Marea Roja. No hi està representada 
tota la gent de la cultura: no hi ha empresaris, i només hi ha gent de l'espectacle. Així que hi ha 
gent amb la qual no s'hi sent vinculada.

MR. - Hi ha por que no quedi clar que és MR i que no es vagi cap endavant. Intentem recollir 
totes les peticions i desenvolupar-les. (Hora: 20:18)

MR.- Obre el tema grup de treball IVA:
• S'explica que a la darrera assemblea es va proposar una comissió per tractar el tema de 

l’IVA, que era el que en origen ens havia portat aquí. A hores d’ara aquesta comissió 
només té un membre.

• Es demanen adhesions a aquest grup de treball.

X26.- Opina que si només hi ha una persona potser és perquè el tema no interessa, i que el que 
cal potser és que abans es defineixi Marea Roja.
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X27.- Opina que aquesta comissió ha de tenir tots els agents representats, i recorda que ja se’n 
va parlar a la primera assemblea. Opina que són els col·legis professionals, que ja tenen 
contactes amb l’administració, que ho han d’abanderar. Cal que l’assemblea voti quin tipus d’IVA 
defèn Marea Roja. Proposa el 4%.

X28.- S’ofereix per participar al grup de treball. Vol apuntar que no el considera un tema 
prioritari, i que tenint en compte que no hi ha voluntaris potser no resulta prioritari per a gaires 
persones. Indica que és membre d’una entitat que ja està treballant en aquest camí.

X29.- Comenta que va enviar una proposta concreta sobre el tema al correu de Marea Roja, i no 
n’ha tingut desposta. Considera que cal treballar per aconseguir un topall a l’IVA cultural del 10% 
a tot Europa, però que si s’aconsegueix que el topall sigui del 4% millor. 

X30.- S’ofereix per participar al grup de treball, que considera cabdal. S’interessa per saber-se la 
persona que ha fet la intervenció anterior és al grup de treball, i la convida a afegir-s’hi.

MR.- Demana a l’assemblea que, malgrat no es formi part d’un grup de treball, si es tenen 
aportacions per fer-hi no es deixin de fer. Recalca que és important que les idees arribin a la 
persona adequada i per això cal fer aquest treball d’organització interna definint els grups de 
treball. Confirma que la proposta de X33, malgrat no se li ha donat resposta està localitzada. 
Insisteix que falta gent al grup de treball .

X31.- Opina que manca una comissió de “continguts” que reculli les propostes/idees/sensacions 
expressades a l’assemblea i les articuli en forma d’idees i arguments  concrets per posar-los al 
servei de l’assemblea. Proposa formar aquesta comissió  continguts.

MR.- Esmenant la proposta, pregunta si no podria ser tasca del grup de coordinació.

X31(cont.).- Opina que hauria de ser una subcomissió dins el grup de coordinació.

MR.- El grup de comissió treballarà aquesta idea.

X32.- Comenta que al web hi ha una pestanya de continguts que s’alimenta d’informació que 
coordinació hi fa arribar. Posa exemples de documentació que ja hi ha i que és a l’abast de 
tothom.
 

MR.- Demana a l’assemblea qui ha entrat al blog. Es mostra satisfet que una part important dels 
assistents afirmen haver-hi entrat alguna vegada.

X32(segueix).- Pregunta si s’ha acordat que el funcionament és el següent: les comissions 
recullen una idea, es reuneixen, fan una proposta i la sotmeten a debat a l’assemblea.
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MR.- Respon afirmativament

X32(segueix).- Pregunta si, en el tema de l’IVA, és doncs el grup de treball qui ha de decidir el 
tipus, exposar-lo a l’assemblea i serà aquesta qui l’esmenarà.

MR.- Respon afirmativament.

X33.- Es presenta com a empresari. Ofereix posar Marea Roja en contacte amb l’ADETCA 
(Associació d’empreses de teatre de Catalunya), l’Associació de distribuïdors de cinema i més, 
però pregunta quin és el missatge que els ha de transmetre.

MR.- El manifest ha de ser la carta de presentació.

X34.- Es mostra d’acord en vehicular el tema IVA amb abast europeu, però considera que cal fer-
ho també en altres àmbits.

X35.- Opina que seria positiu de cara a les noves incorporacions a l’assemblea recordar que al 
blog hi ha molta informació. Destaca els mapes de conceptes que la Marta Ardiaca elabora 
després de cada assemblea, que ràpidament permeten entendre quin són els assumptes que 
s’han tractat. 

MR.- Demana un aplaudiment en reconeixement de la feina que fa la Marta. Demana aplaçar el 
punt a l’ordre del dia que ha de tractar sobre la comissió d’accions fins després del punt sobre el 
manifest. Recorda que les comissions es trobaran un cop acabada l’assemblea però abans de 
marxar per tal que els integrants es coneguin i puguin quedar per començar a treballar.

MR Accions: Volen recalcar que també els fa falta més gent, perquè estan sobrepassats.

MR.- El canvi a l’ordre del dia respon a la demanda constant de l’assemblea, que exigeix aclarir “a 
què venim”. Proposa seguir per aquesta via. Demana si hi ha algun darrer comentari a fer sobre 
l’IVA.

X36.- S’ofereix per participar al grup de treball. Indica que potser altres persones també s’hi 
volen afegir però que sembla que demanar el torn de paraula per fer-ho constar és una pèrdua 
de temps quan hi ha formularis per a aquest fi.

X37.- Demana quina és la diferència entre el grup d’accions i el de dinamització.

MR.- S’ha decidit que dinamització és una tasca que assumeix coordinació, sempre que 
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coordinació sigui un grup prou nombrós per assumir aquesta feina. Fins a dia d’avui no ho era i 
per això s’havia plantejat un altre grup.

- Explica que els grups de treball sorgits de la segona assemblea (manifest i accions) a són 
plenament actius. Recalca que els processos s’agilitzen molt quan es treballa en grups petits, i 
després s’aporten propostes concretes a l’assemblea. 

- Reflexió prèvia a la lectura del manifest, que recorda la necessitat de plasmar els objectius de 
manera clara, per donar arguments a favor i en contra de noves adhesions. 

- Recorda que el públic a qui es vol dirigir el manifest es molt heterogeni amb més de 200 
professions representades. Demana doncs un esforç de generositat en les aspiracions de grau 
de precisió. 

- El manifest és una declaració temporal, on s’hi fa constar una data. És, per tant, mutable. 
Demana un esforç per aconseguir aprovar avui mateix un manifest presentable, tot i que sigui 
esmenable i ampliable.

MR Manifest

- Explica que el grup de treball ha procurat crear un text breu, dinàmic i molt general.

- Explica que el grup de treball ha acordat redactar, a partir del text que avui exposen un 
 altre de molt més llarg, profund i detallat que inclogui les problemàtiques concretes.

- Explica que s’ha fet un ús feminista del llenguatge i demana que aquesta consideració sigui 
debatuda més tard. 

-Alguns membres de l’assemblea mostren disconformitat amb l’ús del llenguatge feminista.

MR Manifest.- Llegeix la proposta. (Doc. Adjunto 1)

MR.- Demana opinió sobre primeres impressions. Proposa analitzar el text per paràgrafs.

MR Manifest.- Fa constar que el document és fruit de l’esforç de posar en comú moltes pàgines 
de treball individual. Fa constar que té l’extensió d’una única pàgina. Fa constar que s’ha 
generalitzat conscientment declinant entrar en casos concrets per tal de fer una declaració de 
principis que aglutini a tots.

MR.- Fa constar que d’aquesta declaració se’n poden derivar altres documents específics. 
Demana comentaris sobre el primer paràgraf. 

[Els comentaris es recullen i es fan constar al moment a la pantalla de projecció, surten reflectits 
en el “Document adjunt 1” en color vermell]
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X38.- Considera que l’assumpte de l’IVA és prou important per fer-lo constar específicament. 
Esmena l’ús de llenguatge feminista.

X39.- Esmena l’ús de la paraula “víctima” i proposa substituir-la per “pateix la”. Demana cura en 
l’ortografia.

X40.- Proposa canviar la paraula “estafa” per “espoli”, per haver-se generalitzat l’ús de la primera.

X41.- Proposa canviar la paraula “estafa per la paraula “engany” per implicacions legals.

MR.- Demana esmenes al segon paràgraf.

X42.- S’ofereix per fer una correcció orto-sintàctica al final de la revisió.

X43.- Proposa una referència directa a  “l’estat del benestar”

MR Manifest.- En la redacció del text s’ha evitat conscientment l’expressió “estat del benestar” 
per evitar expressions que puguin crear rebuig.

X43(segueix).- Ja que es fa una esmena a l’esmena que ha proposat, vol deixar constància que 
considera que el text original és molt directe i que es descafeïna evitant paraules com ara 
“víctima” o “estafa”.

MR.- Apunta que es tracta d’una consideració general i aquestes valoracions es faran al final.

X44.- Proposa valorar primer el general i, un cop s’accepti el contingut anar a mirar més 
detalladament el redactat.

X45.- Esmena l’ordre de les paraules “sanitat, educació, cultura, habitatge”. Opina que cultura 
hauria d’ocupar el primer lloc al llistat. Esmena l’ús de la paraula “treball”

X46.- Esmena l’ús de l’expressió “males polítiques” i proposa canviar-la per “gestió política 
incorrecta”. Proposa canviar la paraula “corrupció” per “abús de poder”.

X47.- Esmena la proposta anterior. Considera que la gestió pot ser bona o dolenta fins i tot en 
una bona política. Opina que en aquest cas és polítiques són dolentes, no la gestió que se’n fa. 
Pregunta si qualsevol proposta de les que es fan es considera una esmena.

MR.- Explica que s’estan anotant totes a fi de discutir-les després.
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X48.- Esmena l’ús de la diferència entre cultura “en majúscules” i “en minúscules”. L’existència 
d’una suposa l’existència de l’altra i considera aquesta distinció una invenció política. 

X49.- Esmena les referències a “la llum” i “la foscor” perquè li recorden a Star Wars.

X50.- Suggereix a Acta/Vídeo que s’editi el text de manera que inclogui un paràgraf per pàgina 
per millorar la visualització.

[Vídeo demana temps per executar l’edició]

MR.- Mentre s’edita el text s’obren torns de paraula per fer comentaris generals

X51.- Comenta que el text va més enllà de les retallades a causa de les polítiques culturals, i 
considera que això va més enllà del que hauria de ser competència de Marea Roja. Opina que hi 
ha altres plataformes que advoquen per una transformació més profunda de la societat i 
considera que vincular Marea Roja a totes les reivindicacions socials no ha de ser l’opció de 
Marea Roja.

X52.- Opina que la intervenció anterior té molta raó, però que la referència a l’estat del benestar 
s’ha de fer constar al manifest. Troba a faltar referència explícita a les retallades culturals i a 
l’augment de l’IVA.

MR Manifest.- El grup de treball considera que les especificacions s’han d’incloure al segon text 
més extens que ja s’ha previst i al que s’ha fet referència abans de llegir el text actual.

X53.- Demana quin és, doncs, el tret distintiu de cultura que s’ha de fer constar al nostre 
manifest. Esmena l’ús reiterat del “nosaltres sabem” que considera poc humil.

X54.- Fa constar que troba a faltar propostes concretes.

X55.- Considera que l’IVA és un símptoma, no la causa, i que s’han de fer transformacions mes 
profundes. Troba a faltar una reflexió sobre la feina diària que suposa fer cultura (des del punt de 
vista de ser professional de la cultura).

X56.- Declara no necessitar cap manifest més enllà de la frase “Cultura en lluita”. Argumenta que 
els canvis s’aconsegueixen per la via de l’acció, i que difícilment s’assoliran canvis amb aquesta 
proposta de manifest. Opina que necessitem un objectiu, i que l’IVA és un objectiu que semblava 
que podia unir el món de la cultura. Opina que qualsevol intent de definir-nos només ens 
dividirà.
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X57.- Proposa afegir al final del text la frase “Sense drets socials no hi ha cultura i sense cultura 
no hi ha drets socials”.

X58.- Argumenta que hi ha una discussió de fons sobre si Marea Roja ha de tractar 
reivindicacions sectorials o si tracta de d’una lluita global. 

X59.- Argumenta que el tret diferencial de Marea Roja ha de ser en la forma com es fan les 
nostres reivindicacions. Opina que falta alguna cosa al text que ara no sabem definir per manca 
de temps de reflexió. Opina que el text és sentimental però que hauria de fer una mica més de 
por. Diu que li falta mala llet. Creu que se n’ha de fer difusió mitjançant accions concretes, però 
declara que és difícil fer constar aquestes accions en un manifest.

X60.- Opina que lluitar per la cultura no implica involucrar tothom del món de la cultura i fa 
referència als empresaris. Opina que tots podem estar d’acord en que cal buscar un nou model 
social, però que la lluita de Marea Roja ha de limitar-se a la cultura.

X61.- Opina que s’està retrocedint en els drets socials adquirits tornant-los a l’època franquista. 
Opina que la lluita de Marea Roja no s’ha de limitar a l’àmbit cultural.

MR Manifest.- Declara que el text és pretesament generalista i s’emmarca en una lluita més 
integral perquè Marea Roja hauria d’advocar per aquest canvi més integral.
 - A títol personal (X61) declara que no considera que la rebaixa de l’IVA sigui el final de la 
lluita.

MR.- Talla el discurs

X61 (segueix).- Es manifesta en contra la forma de moderació de l’assemblea.

MR.- Argumenta que no es pot acceptar un manifest que no funcioni sol, perquè les 
puntualitzacions sobre la intenció del mateix no s’han d’explicar fora del manifest. 

X62.- Opina que, per tal de guanyar annexions a la nostra causa, aquesta no es pot desvincular 
del marc d’un marc més ampli. Opina que la gent el carrer només s’implicarà en la nostra causa 
si, primer, li fem entendre quin és l’estat en que es troba la cultura i després fem que entenguin 
quines són les implicacions que es deriven d’aquest estat. Fa referència a aquesta nova manera 
de fer resistència en xarxa, de forma horitzontal, sense clandestinitat i sense líders. Argumenta 
que ni tan sols els periodistes entenen aquesta manera de funcionar, però que aquesta és la 
forma que avui dia, amb totes les eines que tenim al nostre abast, prenen els moviments.

X63.- Opina que cal reivindicar la cultura com la quarta pota de l’estat del benestar, no només 
per qüestions ideològiques, sinó també d’estratègia, perquè d’altra manera no guanyarem 
simpatitzants al carrer.
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X64.- Esmena la sintaxi del manifest que considera que fa poc comprensible un paràgraf. 
Argument que l’IVA té dues vessants: la que deixa treballadors sense feina i la que allunya el 
públic de l’accés a la cultura. Opina que “Cultura en lluita” és un manifest definitori en sí mateix, i 
crida a donar-nos visibilitat i fent accions concretes.

X65.- Proposa incloure al manifest unes línies sobre el que suosa una societat sense cultura per 
tal que s’entengui el valor que té la cultura. Opina que ens hem de fer visibles i que la manera de 
fer-ho pot ser el nostre tret diferencial. Es declara amb ganes, temps i afirma “tenir pasta” per 
posar al servei d’aquesta manera de lluitar mitjançant accions concretes.
 
X66.- Hacen falta reivindicaciones concretas como la gente de sanidad y acciones 
contundentes como el cierre de teatros, cines y museos para ser visibles.

X67.- Necesitamos un objetivo concreto. Las oras mareas se han movilizado antes para 
defender lo público, y nosotros lo hemos dejado pasar. Hay crisis pero en otros paises la cultura 
se respeta, aquí CiU  y PP no lo hacen.

X68.- La mayoría de las opiniones son compatibles, pero sólo participan 10 o 15 personas en 
cada asamblea y cada vez somos menos, y hay que sumar. Propone hacer asambleas 
virtuales y las físicas separarlas más. Hay que ser eficientes, estamos como el primer día.

X69.- La asamblea se tiene que pronunciar ante la diversidad de opiniones y sintetizarlo en el 
Manifiesto. Hay que tomar una determinación.

X70.- Se siente ofendido con algún comentario que se ha hecho sobre la edad. Hacer un 
manifesto está aprobado por la asamblea así que hay que hacerlo. Y no excluye hacer acciones 
concretas.

X71.- O nos definen nuestras acciones o nos definimos para ver qué acciones hacemos, hay que 
ponerse de acuerdo. Propone hacer un receso para mirar el manifiesto con calma y que “respire”.

MR.- Ultimas intervenciones.

X72.- Le gusta el manifiesto pero se habla demasiado y hay que hacer cosas y ser visibles. Hasta 
dónde queremos llegar? Hay que ir donde duele. 

X73.- Propone apoyar el manifiesto con datos, que informan de manera directa. Propone 
recoger los datos de centros y trabajos perdidos y recogerlo en el manifiesto.

X74.- Hay que servir a la idea y bajar el ego, entramos al vicio de las anteriores asambleas. Cita 
“acompañamos donde quiera que vayas”.

MR.- Nos hemos pasado mucho del tiempo (21:30) y el tema es complicado de cerrar. Hay que 
salir con una idea clara. Pide recordar la idea lanzada por una compañera.

X75.- Propone reflexionar en casa y a quien le interese que traiga las propuestas en la próxima 
asamblea. Parece que media asamblea quiere acción y la otra manifiesto y no salimos.

X76.- Propone centralizarlo y enviarlo por mail a alguna coordinadora.

X77.- Propone votar el manifiesto como una buena base con sus enmiendas, pero no hay 
participación. Pide más opciones.
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X78.- Propone que el mismo grupo de trabajo continúe trabajando en el manifiesto con lo que 
se ha aportado hoy y la gente que se quiera apuntar. Propone investigar como hacer asambleas 
virtuales vía skype o facebook, ya que hay muchas ideas pero a la hora de la verdad somos 
cuatro gatos.

MR.- Se acepta dar un tiempo de reflexión y aportar nuevas ideas.

X79.- Propone que el grupo de trabajo del manifiesto lo acabe antes de la próxima asamblea 
para que la gente pueda leerlo antes y ponerlo en común.

MR.- Resumen: Tenemos el manifiesto que no pone de acuerdo a la asamblea y se propone al 
mismo grupo para que trabaje sobre él con las aportaciones, ideas y comentarios nuevos. Al 
finalizar nos reunimos en grupos y vemos cómo se vehiculan estas propuestas. También está la 
propuesta de enviarlo antes de la asamblea, o pincharlo en la web. Se pide consenso.

X80.- Matiza que las modificaciones han de ser constructivas y traer redacciones alternativas.

MR.- Se entiende el sistema de funcionamiento y se cierra el punto. Se da paso a la Comisión de 
Acciones.

Comisión Acciones (CA).- 
-El próximo domingo es la última función de la Sala Tallers (dia 3 de Marzo a las 19:45) Hay varias 
propuestas:

• Al acabar la última función de la sala Tallers salir junto con actores y técnicos y leer el 
manifiesto, que no se ha consensuado, así que se descarta.

• Leer el manifiesto antes de cada acto cultural con el logo de Marea Roja.
• Dejar de envíar invitaciones a políticos e instituciones y en su lugar enviarles una carta 

personalizada explicando porqué no se les invita y que pueden venir pagándose ellos la 
entrada y su IVA correspondiente.

• Facilitar a los parados la entrada, como hacen en los museos.
• Leer un manifesto después de las últimas funciones de cada obra.
• Hacer una “tomatada” de cartón y pegar los tomates
• Hacer un calvo

-Habría que consensuar acciones.
-Hay más propuestas pero se está hablando con el abogado. Cada consulta son 20€, por eso hay 
un bote. 
-El abogado esta asesorando sobre las responsabilidades legales de cada acción y recomienda 
discreción a la hora de tratar ciertos temas.

MR.- Pide comentarios

X81.- Aunque opine que no necesita manifiesto una vez hecha una acción este manifiesto está 
bien. Hay que contactar con los empresarios conseguir que los parados entren gratis, nos haría 
visibles.

X82.- No sé si llegir un manifest pot desconnectar a l’espectador de l’acte.

X83.- Para la próxima acción no hace falta el manifiesto.

X84.- De acuerdo con leerlo antes de cada obra. Propone que se lea también en las actuaciones 
de teatro de final de curso de los colegios. Conoce el caso de un alcalde u su equipo que 
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renunciaron a la invitación. Propone hacer un video reflejando qué pasaría sin cultura: 1-
Animación de la ciudad de Barcelona donde los edificios culturales vaya desapareciendo, corto. 
2- Una realidad paralela sin cultura, donde los niños preguntan a las abuelas que era el teatro, los 
cuentos...

CA.- Surgen propuestas (videos, fiestas, acciones en las escuelas, esloganes...) la gente que 
pueda colaborar que se pasen por la comisión.

X85.- Hay que tener cuidado a la hora de plantear cierto tipo de acciones. Plantea hasta qué 
punto hasta que punto existe compromiso para realizar alguna acción. Propone acciones 
contundentes y con compromiso. Las acciones reales son duras y no se cuentan, se hacen.

X86.- Bastaría con un eslogan en lugar de un manifiesto para leer en las obras.

X87.- Propone dejar en los teatros al público a oscuras y silencio durante dos minutos y 
preguntar ¿Qué pasaría en el teatro sin cultura?

X88.- No merece la pena hacer como en Francia con el festival de Avinyo y suspender el Grec o 
el Lliure, se llevarían una alegría. Propone hacer jornadas de 24 o 48h donde se ofrezcan 
entradas sin IVA. Lanzar una campaña de insumisión de pago del IVA.

X89.- Propone no cobrar el IVA todos los días 21 de cada mes.

X90.- Recuerda que en los museos (turismo) y bibliotecas también se pueden hacer acciones.

X91.- Está a favor del manifiesto. Recuerda la campaña holandesa “No future, No Culture” 
tapando o manchando de negro carteleras, estatuas... y hacían una X blanca encima. Indicaba 
que en ese espacio estaba habiendo recortes. Propone buscar una imagen reconocible que la 
gente pueda identificar con recorte de cultura.

CA.- Hay propuestas de este tipo pero se necesita gente con experiencia (diseñadores, x ej) con 
el color rojo de fondo. Se pueden hacer plantillas.

X92.- Propone hacer una performance representativa que incluyera a todas las disciplinas, 
gratuita menos para políticos. Se podría leer el manifiesto.

X93.- Es importante hacer acciones en la calle y movilizar a toda la gente de la cultura con 
acciones más sencillas, pero también otras más contundentes.

X94.- Puntualiza que algunas acciones pueden ser penalizadas.

MR.- Qué hacemos este domingo?

CA.- Propone la tomatada simbólica por la mala gestión a TNC al cerrar la Sala Tallers. También se 
puede hacer la de la Conselleria. Hay opciones.

X95.- El domingo hay que hacer algo.

X96.- Para hacer ciertas acciones más contundentes habría que tener un poco de inercia o nos 
podría debilitar. Empezaría por una acción sencilla.

MR.- Hay dos opciones:

14



• Sencilla, sacando la pancarta en la sala Tallers
• Tomatada

X97.- Propone repartir esquelas: “Ha muerto la Cultura”.

X98.- Representar un entierro pero que en el hoyo haya algo representativo de la cultura, un 
violín x ej que es poético.

MR.- Pide gente que se haga cargo.

X99.- Propone pedir una cesión a con los tecnicos y el comité de empresa de la Sala Tallers y 
tomarla al final de la última representación, como espacio para la Marea Roja.

MR.- Llevamos a cabo está propuesta?

X100.- Comunica que los trabajadores de la Sala Tallers se reunirán esta semana para decidir 
qué tipo de acción harán. Propone ir allá y adherirnos a sus acciones o hacer algo. No hace falta 
tomatada.

X101.- Puede que no haya casi nadie en la sala. Propone hacer una concentración el jueves que 
se estrena una obra en la sala grande del TNC para darle más visibilidad.

X102.- Propone hacer una acción el el Museo Picasso que hay turistas y lo están privatizando.

MR.- Apunta que nos estamos abriendo demasiado.

CA.- Queda apuntado pero hay que hacerlo esta semana.

MR.- Pide concretar en la propuesta

X103.- Hacer un texto rápido, esquelas e ir el jueves a las 8 y ya está.

X104.- Propone el eslogan “Sepultura a la Cultura”

X105.- Propone por la hora que es delegar en la comisión que seguro que ahora es muy 
numerosa. Piensa que Marea Roja es “Cultura en Lluita” pero que hay que explicarlo, y hacerlo sin 
dudar. Hay que hacer cosas y salir con toma de decisiones también para motivar a la asamblea, 
que está yendo muy bien.

MR.- Se delega en el grupo por consenso.

X106.- El jueves a las 19:30 en el TNC y la CA nos dirá qué hacer.

MR.- A las 19h en las escaleras del TNC. Hacer difusión.

CA.- Anima a que la gente deje sus direcciones.

MR.- Próxima asamblea en 15 días por decisión de la propia asamblea.

-Final  Asamblea Marea Roja nº3-
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-Document adjunt num. 1
(Volver)

(En vermell estan les propostas de correccions que es van dur a terme durant l'assemblea)

MAREA ROJA - Cultura en lluita

La societat és víctima (pateix) d’una gran estafa (l'engany/l’espoli) econòmica i moral a escala 
mundial mal anomenada crisi. L’1% imposa les seves lleis de mercat per damunt dels drets 
socials del 99%. Som LA CIUTADANIA els qui paguem les seves conseqüències.  

Drets fonamentals com la sanitat, l'educació, l'habitatge, la cultura, el treball (l'estat del benestar) 
es veuen atacats i retallats per (gestió política incorrecta) les males polítiques, la corrupció i abús 
de poder.  Ha arribat el moment de passar de la indignació a l'acció.

Aquest sistema malalt s’ha encarregat de reduir la cultura a un minúscul objecte de luxe, un 
entreteniment o un negoci… perquè sap que la CULTURA, amb majúscules, ens dota de la 
capacitat d’escollir, i que això ens fa lliures. 

Perquè sap que la CULTURA, escrita així, provoca el debat, la reflexió i la cohesió social i això no li 
ha interessat mai, i ara encara menys.

Perquè sap que la CULTURA, entesa així, nodreix el pensament col·lectiu i per tant, posa en dubte 
les doctrines majoritàries i això pot qüestionar el seu pensament únic.

Perquè sap que la CULTURA, vista així, és llum, i les seves polítiques, que ens xuclen la dignitat, es 
fan a la foscor.

És per això que neix la MAREA ROJA. Un front comú per aturar aquest atac frontal a un dels 
principis més bàsics de la nostra societat, el dret a una CULTURA lliure per a totes. Lluitarem per a 
defensar-lo, sense condicions i sense retallades. 

Perquè nosaltres sabem…  que sense CULTURA no hi ha futur.

Perquè nosaltres sabem...que els governs estan obligats a garantir la cultura 

Perquè nosaltres sabem...que la ciutadania té el dret i el deure d'exigir-ho.

La Marea Roja és un Espai Obert de diàleg/debat, anàlisi/reflexió i investigació/construcció d’un 
nou model cultural en un nou sistema social centrat en les persones. La Marea Roja se suma a les 
altres lluites que treballen pel canvi social, polític i econòmic. JUNTES PODEM! 

Instruccions d'ús:

1. Et proposem que incloguis la LECTURA d’aquest MINIFEST de la MAREA ROJA en tots els 
actes culturals en què intervingui

2.  Et suggerim que hi afegeixis el teu propi text complementari referit al teu espai, col·lectiu 
o plataforma local.
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