
ASSEMBLEA  08/08/2017 a les 19 hores.  
 
Lloc: Parc del Vaixell 
Assistents: 46 persones 
  
Ordre del dia 

1. Manifestació 27 de juliol de 2017 i valoració ple municipal 
2. Organització i grups de treball 
3. Noves mobilitzacions i accions 
4. Torn obert de paraules 

 
 
1. 
La manifestació va ser un gran èxit, amb una assistència de 250/300 persones. 
Per pròximes manifestacions es proposa fer un altre recorregut per donar més visibilitat a la               
plataforma. 
  
2. 
Es fa una breu introducció sobre l’organització de la plataforma per la gent nouvinguda. 
La plataforma funciona per assemblea i grups de treball. 
Els grups de treball són espais propositius i executius, mentre que és l’assemblea l’espai              
decisori. 
Actualment, hi ha 3 grups de treball 
 
Grup d’acció (15 pers) 

● Elaboració de pancartes, banderoles, samarretes 
● Manifestació 

 
Grup de legal (8 pers) 

● Preguntes al ple 
● S’encarrega de fer les instàncies sobre accions que s’hagin de comunicar oficialment 
● S’encarreguen de tota la comunicació amb l’advocat d’urbanisme i els arquitectes. 
● Pròximament es reuniran, de nou, amb l’alcaldessa, un cop rebut les modificacions            

del avanç projecte. 
● Tota documentació que arriba a l’Ajuntament sobre aquest projecte l’han d’enviar a            

la plataforma. 
 
Grup de comunicació (7 pers) 

● Creació de les xarxes socials (web, facebook, twitter, gmail) 
● S’encarrega de mantenir el contacte amb la premsa 
● Actualment està treballant en acabar 

○ Acabar la web 
○ Crear un històric de la plataforma 
○ Crear un argumentari per parlar amb premsa 
○ Modificació del manifest (on es demanava una consulta popular, ja que ja            

s’ha aconseguit en el cas que el Ple l’aprovi) 



 
Es proposa en aquest punt: 

● Un nou grup de treball: el grup d’economia/tresoreria, vniculat al grup de legal, per              
motiu del codi de conducta comú dels grups d'interès. 

● Crear un perfil de facebook de la plataforma per tal que sigui aquesta qui publiqui               
convocatòries i comunicats oficials. 

● Que els grups de treball passin acta de les propostes/reunions al grup general abans              
d’executar els acords. Passades 24 hores des de la publicació de l’acta al xat              
general, si no hi ha vots en contra, es durà a terme. 

 
Les tres propostes són votades a favor per majoria. 
  
3. 
Es proposen diverses accions a realitzar en les pròximes setmanes/mesos 

● Fer preguntes a l’ajuntament via instància (web) 
● Seguir penjant pancartes 
● “Buzonear”, sobretot la zona del Pla de Montgat. 
● Mantenir reunions informatives amb les AV, AMPAS, etc (o bé enviar info via mail              

sobre el projecte) 
● Fer una festa lúdica (botifarrada) per la zona de les Mallorquines. I més endavant,              

una “ocupació” de l’espai amb un concurs de truita o una quedada popular (anar a               
berenar a la zona afectada) 

● Posar taules informatives a la plaça de les mallorquines (dimecres matí) i al mercat              
(dissabte matí) 

● Possible acció, tallar el carrer Carme Amaya el dia d’inici del curs al Hamelin 
● Potenciar twitter 
● Passejada pels barris/platja amb les samarretes posades i repartint flyers sobre el            

wavegarden 
 
  
4. 
-  S’hauria de vigilar si es compleix la distància de la costa que no es pot tocar. 
- Hem de recordar la importància del corredor que volen destruir. 
- No ens creiem les promeses, a la zona del mercat s’havia de construir una escola oficial                 
d’idiomes. On és? 
- Hem de reivindicar el model de poble que volem i fer-ho més democràtic. Estem practicant                
la democràcia. 
- Si ja tenim problemes amb el trànsit per l’escola Hamelin, com ho farem amb el                
Wavegarden i el Hamelin alhora? 
- Quan arribi el moment de la consulta popular, haurem d’estudiar i saber contestar a               
l’argumentari de l’Ajuntament 
- Hauríem de buscar alguna persona experta en el tema de l’aigua per que preparés un                
informe sobre l’impacte en el consum de l’aigua i també documentar el tema turístic. 
- La UB, l’Ajuntament i un membre de la família Cusí (havia de preservar la voluntat de la                  
família) són les parts de la Fundació Moncelimar privada tot i que la gestió és pública. 



- Hauríem de pensar en fer propostes alternatives a la zona, a aquest projecte des de la                 
plataforma. 
  


