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ACTA DE LA 1a ASSEMBLEA DE LA MAREA ROJA GIRONA 
 

Lloc: La Fàbrica de Celrà 
Dia: Dilluns, 8 d’abril de 2013, a les 19 h 
 

 
Assisteixen: Montse Moliner, Thaïs Botinas, Nene Coca, Ferran Joanmiquel, David 
Planas, Montse Estruch, Meri Yanes, Eduard Teixidor, Tona Esplugues, Núria Font, 
Teresa Soler, Xavier Valentí, Natàlia Espinet, Gal·la Miserachs, Joanot Cortès, Laida 
Tanco, Imma Bové, Janot Carbonell, Claret Papiol, Hélène Champagne, Fran Arnau, Jordi 
Nebot, Raquel Moron, Mamen Juan-Torres, Xavi Bobés, Maria Méndez, Juanka Santa, 
Agustí Custey, Pau Marquès, Quim Marcè, Dolça Vilallonga, Mireia Peña, Tomas Aragay, 
Eugeni Prieto i David Berga. 
 

 
0. Benvinguda i presentació de l’equip de dinamització  

1. Presentació Marea Roja Girona i BCN   

2. Temes a tractar: què s'ha fet fins ara  

3. ACCIONS 

4. Grups de treball 

5. Conclusions i propera cita 

 

 
Es comença l’Assemblea puntualment. 
 
 

0. BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DE DINAMITZACIÓ 

 
Thaïs Botinas dona la benvinguda als assistents a l’Assemblea, assenyalant que serem el 
que voldrem, coordinats amb la Marea Roja BCN. 
 
Presenta l’equip que l’organitza: 
 
Moderadora: Montse Moliner 
Facilitadora: Thaïs Botinas 
Acta: Nene Coca 
Col·laboració tècnica: Fran Arnau 
Càmera: Carlus Camps 
Torn de paraula: Xavier Valentí 
 
Montse Moliner explica l’ordre del dia i el funcionament de les intervencions: 
 
- Demana a tothom que demani el torn de paraula que abans de començar, es presenti. 
- No es personalitzi, si no que s’abordin temes globals. 
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- Si no s’està d’acord es poden creuar els braços, i si algú es repeteix fer-los girar. 
 
 
1. PRESENTACIÓ MAREA ROJA GIRONA i BCN   

 
En primer lloc Thaïs Botinas excusa a Francesc Lucchetti, de la Marea Roja BCN, que 
mentre venia cap aquí a explicar el funcionament de l’Assemblea a Barcelona se li ha 
espatllat el vehicle a la ciutat de Girona. 
 
Thaïs fa un resum del naixement de la Marea Roja a Barcelona. El primer motiu d’unió 
va ser per la pujada de l’IVA cultural al 21%, encara que una vegada a la reunió es va 
decidir que no era l’únic tema que els interessava. Marea Roja intenta aixoplugar totes 
les reivindicacions de la cultura. 
 
Comenta que, cansada de pujar i baixar a la capital, a la tercera reunió va proposar la 
creació d’una Marea Roja a Girona que va ser aprovada. Explica que tot i la complexitat 
que suposa la trobada de diferents sensibilitats i estils de reivindicació, porten cinc 
assemblees. S’han organitzat en comissions de treball i estan preparant un manifest. 
També procuren no trepitjar la feina que estan desenvolupant altres entitats de 
reivindicació cultural. 
 
Personalment, ella creu que no calen manifestos, si no definir quins són els temes que 
ens preocupen i preparar les accions, sempre coordinats amb BCN.  
 
Presenta el correu electrònic de la Marea Roja Girona marearojagirona@gmail.com 
Facebook de la Marea Roja BCN www.facebook.com/MareaRojaCulturaEnLluita 
i el blog de Marea Roja http://marearojaweb.wordpress.com/ 
 

 
2. TEMES A TRACTAR: QUÈ S'HA FET FINS ARA  

 
Thaïs explica que les primeres accions de Marea Roja BCN han estat: 

- L’enterrament simbòlic de la sala Tallers del TNC i repartiment d’esqueles. 
- Sumar-se a les manifestacions de la PAH el 16-F, i a !Toma la Calle! - Marea 

Ciudadana contra el Golpe de los Mercados, el 23-F. 
 
Afegeix que estan a punt de realitzar més accions. 
 
Montse Moliner explica que el grup #8octubre neix quan l’OSIC informa a les entitats 
que la Generalitat no pagarà de moment els ajuts concedits l’any 2012. S’han organitzat 
entres taules: Estructura, Interlocució amb les administracions (la més activa) i 
Autogestió. De moment només han aconseguit reunir-se amb el conseller Mascarell. 
Conclou que encara no ha cobrat ningú, exceptuant els que han demanat els crèdits a 
l’ICF (perversió màxima). 
 
Explica que els agrada l’experiència com a lobby de pressió / cooperativa de smartbe 
(www.smartbe.be ), una cooperativa belga que acull uns 40.000 membres, treballadors 
de la cultura, i que avança el pagament de les factures dels seus associats. 

mailto:marearojagirona@gmail.com
http://www.facebook.com/MareaRojaCulturaEnLluita
http://marearojaweb.wordpress.com/
http://www.smartbe.be/
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Afegeix que #8octubre està en converses per trobar punts en comú amb la plataforma 
SOS cultura, que acull els grans equipaments culturals de Barcelona contra la 
precarització laboral i la seva privatització. S’avança, però poc a poc. No compten amb 
manifest propi i se sumen al manifest de Cultura Acampada Barcelona. 
 
També destaca la feina de la plataforma No retalleu la cultura, formada per associacions 
professionals dels diversos sectors de les arts creatives que treballen en favor del 
CONCA i per resoldre els impagaments. Tenen pendent una reunió amb el Departament 
de Cultura, de moment sense resposta.   
 
 
3. ACCIONS 
 
S’obre un torn de paraules per conèixer els temes que preocupen i quines accions es 
podrien realitzar. 
 
Tomàs Aragay és partidari de l’acció directa, a l’estil de la tallada continuada a Bàscara 
de la N-II, que aparegui a la premsa i emprenyi als polítics. 
 
Juanka Santa també és partidari de l’acció directa, més focalitzada a entrebancar el 
funcionament de les institucions que no pas a l’aparició als mitjans. 
 
Núria Font està d’acord amb l’acció directa. Afegeix que cal fer un llistat d’accions, i un 
pacte entre tots on aparegui una declaració de protesta a totes les activitats que 
s’organitzin. 
 
Mamen Juan-Torres proposa dos tipus d’acció, una de treball diari i queixa al carrer, i 
una altra per avassallar a trucades als responsables polítics per a que ens rebin i sobre la 
legalitat de l’IVA cultural. 
 
Xavier Valentí demana si hi ha algú en contra de l’acció directa. Ningú en contra. 
 
Imma Bové creu que cal plantejar una estratègia de futur. 
 
A les 19:50 h s’incorpora a l´Assemblea Francesc Lucchetti, de Marea Roja BCN. 
 
Quim Marcé (Teatre de Bescanó) i Xavier Valentí i Agustí Custey (Festival Còmic de 
Figueres) s’ofereixen a assessorar a qualsevol que vulgui tirar endavant una acció de 
pastanagues x entrades. Coincideixen a definir que la seva acció és una queixa puntual, 
no una solució permanent. Fran Arnau comparteix al Festival Í-taca del Baix Empordà, la 
venta de pomes i ous ecològics x entrades, a més de xerrades i una marxa popular 
contra el 21% cultural. 
 
Pau Marquès, del Festival Emergent, manifesta la seva preocupació sobre la legalitat de 
les actuacions d’artistes amateurs, que no cobren el suficient per ser donats d’alta a la 
SS. Pensa que s’hauria de poder vehicular igual com es fa a l’esport. Montse Moliner li 
respon que li consta que el CONCA (sí, encara existeix) hi està treballant. 
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Montse Moliner proposa DENUNCIAR si a algú cap administració li deu diners. Al seu 
entendre cal visibilitzar que com a mínim estàs a la cua del pagament. En aquests 
moments la Generalitat es veritat que no té líquid, però potser qui vingui darrera pot ser 
que no assumeixi el deute. Manifesta que a títol personal ella ho farà. 
 
Núria Font explica que ha enviat una consulta a la CEE sobre el deute i està esperant 
resposta. Comenta que segons quina sigui la resposta es podria denunciar al Síndic de 
Greuges. Mamen Juan-Torres opina que seria millor organitzar-se entre les entitats que 
hagin demanat els ajuts, ja que el Síndic de Greuges no li va funcionar. 
 
Hélène Champagne pensa que caldrien accions massives. I creu que estaria be per a la 
Marea Roja poder comptar amb un servei jurídic que podria assessorar amb tot el tema 
d’impagaments. Francesc Lucchetti comenta que Marea Roja BCN compta amb aquest 
servei, però que (ara mateix) no ho pot especificar. 
 
Tona Esplugues creu les comissions haurien de tenir dos públics objectius: la gent del 
carrer i els polítics. Montserrat Moliner li respon que això ho decidirà cada grup d’acció.  
 
Fran Arnau i Juanka Santa es demanen si calen taules de treball/comissions o grups 
d’acció. Es sotmet a votació. Per unanimitat es decideix organitzar-se en grups 
d’accions. 
 
 
4. GRUPS D’ACCIÓ  
 
Segons les propostes que van sorgint es plantegen els grups d’acció i es demana qui 
treballarà en l’organització de cadascun d’aquests grups. 
 

- Inauguració del Festival Còmic de Figueres, que està venent pastanagues per 
entrades (acció de protesta contra l’IVA cultural al 21%) el 19 d’abril de 2013. 
Faran una fotografia de la platea des de dalt amb el públic aixecant la carrota. 
Aquesta acció ja compta amb organitzadors (Xavier Valentí i Agustí Custey). 
S’aprova donar-li suport per unanimitat. 
 

- Inauguració del Festival Í-taca a Torroella de Montgrí, on es farà una pujada a 
peu al castell de Montgrí amb tots els participants vestits amb una samarreta 
vermella amb un lema reivindicatiu. Aquesta acció ja compta amb un 
organitzador (Fran Arnau). S’aprova donar-li suport per unanimitat. 

 
Els organitzadors d’ambdues accions volen precisar que són accions que s’originen des 
de la iniciativa privada, i que tenen preu d’entrada. S’adhereixen a la iniciativa però no 
volen que s’entengui com un aprofitament de la Marea Roja. 
 

- Acció contra el Consell Comarcal del Gironès, per la seva intenció d’augmentar la 
ratio d’alumnes per tirar endavant les aules de l’Escola de Teatre del Gironés. 
S’adhereixen Claret Papiol, Xavi Bobés i es demanarà la participació de l’AGT. 
 

- Grup d’acció contra els impagaments (Generalitat, Ajuntaments...) i pel 
reconeixement del deute. Es proposen diferents idees: que les entitats demanin 
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els PDF’s per carta postal; anar al Síndic de Greuges; cobrador del frac als 
polítics; ocupació de la seu de la Generalitat  de Catalunya a Girona; fer un vídeo 
en positiu que reculli una imatge de totes les propostes que s’han realitzat 
enguany i que tenen pendent cobrar els ajuts de la Generalitat... S’adhereixen 
Núria Font, Thaïs Botinas, Tomàs Aragay, Mamen Juan-Torres, Imma Bové i 
Montse Moliner. 
 

- Acció a la frontera. Es proposa els dies 1 de juliol i 1 d’agost, jornades d’entrada 
massiva de turistes per la frontera, informar als turistes on porten els seus diners 
(que acabaran en mans de xoriços) mitjançant tanques publicitàries, flyers, 
accions teatrals, etc. S’adhereixen Montse Moliner, Tomàs Aragay, Mireia peña, 
Imma Bové, Janot Carbonell, Natàlia Espinet, Teresa Soler, Edu Teixidor, Carlus 
Camps, Ferran Joanmiquel, Meri Yanes, Juanka Santa i Xavi Bobés. 
 

- Preparació d’un calendari d’activitats amb l’agenda de les propostes culturals on 
podríem ser visibles, i un altre amb l’agenda de diferents polítics responsables de 
la situació. S’adhereixen Edu Teixidor i Juanka Santa. 
 

- Festival d’Art Contemporani a l’AVE Girona-Barcelona. Aquesta acció es prefereix 
reservar-la per organitzar-la a l’hivern.  
 

- Es presenta l’acció web www.denuncia.cat que presenta vídeos amb entrevistes 
on diferents persones expliquen com els afecta la crisis in quines solucions 
apliquen a la seva vida quotidiana. Aquesta és una acció en marxa que ja compta 
amb organitzadors (Joanot Cortés i Marta Sureda). Més endavant passaran un e-
mail per poder enviar vídeos. 
 

- Acció continuada “PESADILLA”, repetint sempre la mateixa acció per crear un 
símbol. S’adhereixen Mamen Juan-Torres, Dolça Vilallonga, Carlus Camps i 
Hélène Champagne. 
 

- L’escrache (a les sales d’exhibició, a les conferències dels polítics, prohibint el 
dret a la cultura a qui l’ha espatllat...) es considera per unanimitat una acció 
transversal i per tant no es consideren adhesions. Xavier Valentí considera que 
cal trobar una altra paraula per definir l’escrache. 
 

- Acció off, amb un mateix enregistrament de denúncia per emetre als espais 
d’exhibició (teatres, sales...) gironins. Meri Yanes considera que fins i tot aquest 
manifest podria ser llegit i així poder-ho utilitzar a tot arreu.  
 

- Sobre el logotip, s’accepta per unanimitat mantenir el logo de la convocatòria 
(que segueix) però afegint-t’hi la pastanaga  de “Per la salut de la cultura”. Thaïs 
Botinas enviarà el logo amb la pastanaga.  
 

 

http://www.denuncia.cat/
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- Acció Manifest a les escoles, Francesc Lucchetti llegeix una proposta de manifest 
a l’Assemblea. S’aprova aquest manifest per unanimitat. Es proposa llegir-lo a les 
escoles, fer-ne un vídeo i il·lustrar-lo. S’adhereixen Joanot Cortès, Carlus Camps, 
Mireia Peña, David Berga i Meri Yanes. 
 

- Janot Carbonell explica que ell com actor i a títol individual, quan estigui 
representant una funció l’aturarà per explicar els problemes i reivindicacions del 
món de la cultura, i després continuarà amb l’obra. Es considera una acció a la 
que tothom es pot sumar a títol individual. 
 

- S’explica que l’artista Patricia Leguina al Temps de Flors de Girona presentarà un 
projecte de “Speakers’ Corner” (una zona on es permet parlar en públic), i que es 
podria aprofitar l’espai per visibilitzar-nos. Es considera una acció a la que 
tothom es pot sumar a títol individual. 
 

- La secció de comunicació amb premsa, anirà a càrrec d’Edu Teixidor i Mamen 
Juan-Torres. Fran Arnau comenta que el periodista Xavier Castillon li ha 
comunicat que no podia assistir i li ha demanat una imatge i que li expliqui com 
ha anat l’Assemblea. Demana a l’Assemblea si hi ha cap problema (a Marea Roja 
BCN no hi ha cap representant, els que parlen amb la premsa ho fan a t4ítol 
individual). Es decideix que millor que el periodista es dirigeixi al grup de 
comunicació. 
 

- Natàlia Espinet col·laborarà amb el mailing. 
 

- Es descarta realitzar una pancarta. 
 
 

5. CONCLUSIONS I PROPERA CITA 

 
Montserrat Moliner creu que ara, un cop definits els grups, cal que hi hagi un motor per 
a cadascun per fer-los funcionar convenientment. 
 
Carlus Camps s’ofereix per muntar un audiovisual sobre la Marea Roja Girona. 
 
Un cop passada l’acta de l’Assemblea, aquesta serà enviada als assistents per correu 
electrònic amb CC obert.  
 
S’acorda convocar la propera Assemblea per dimecres 8 de maig de 2013, a les 19 h a la 
Fàbrica de Celrà. S’acorda igualment que la propera Assemblea comptarà amb el mateix 
equip que ha organitzat aquesta. 
 
No hi han més intervencions. 
 
 
Es dona per finalitzada l’Assemblea a les 21:50 h 


