
11ª ACTA ASSEMBLEA NALBIPV (3/5/12)

L'assemblea comença a les 20h i som les següents persones: Manel, Joan T, Joan R, Jon, Patri, 
Segun, Raquel, Joan F, Alfonsina, Maina.

O.D.

1. Organització assemblea
2. Repoblem
3. Eco-Fira
4. JJ. AA. Tarragona
5. Ateneu i CNT
6. 15M
7. Tresorería

1. Organització Assemblea:
La Patri reparteix un full (adjunt a aquesta acta) on hi ha una sèrie d'actituds a tenir en comte 
en l'assemblea. Aquest full pretén activar la fluïdesa i l'enteniment entre les persones. 
Proposa que abans de començar cada assemblea es faci una ronda de sensacions per tenir en 
compte l'estat de cada persona. Abans de seguir, es fa la ronda de sensacions. Un cop 
acabada la Patri llegeix l'arxiu que ha portat i entrega unes còpies a tothom per tal de que a 
partir d'ara es tingui en compte a les assemblees. L'Alfonsina creu que trobar-se un cop a la 
setmana es poc i s'hauria de compartir més temps. La Raquel proposa que es generin grups 
de treball per què aquests, facin la feina durant la setmana i s'alliberi a l'assemblea de debats 
innecessaris. Es defineixen 3:
GT RECERCA D'ESPAIS: s'encarregarà de fer la recerca d'espais per llogar, ocupar, etc... 
s'hi apunten (Alfonsina, Jon, Segun, Mª Josep (pot posar el cotxe si cal)
GT PROJECTE: s'encarregarà de fer la recollida de propostes i projectes individuals per 
adjuntar-les al projecte col·lectiu i generar EL PROJECTE. S'hi apunten (Patri, Jon, 
Alfonsina)
GT DIFUSIÓ: s'encarrega de fer la difusió. S'encarrega (Raquel)
GT ACOLLIDA: s'encarrega d'acollir les persones nou-vingudes al projecte. La tasca es 
realitza cada dijous de 19h a 20h a l'Ateneu Paquita de La Bisbal. S'encarrega (Patri)

2. Repoblem:
Es genera un debat per saber fins a quin punt s'està treballant en el projecte Repoblem. Es 
comenta que haver començat a treballar conjuntament amb EXEM ens ha desviat del nostre 
camí. No es defineix ben bé per què, però si que existeix un bloqueig. Es decideix tornar a 
engegar el tema de la recerca del lloc i tirar endavant.

3. Eco-Fira:
Es fa un resum per explicar en quin punt es troba la organització. Existeix una proposta de 
Mon Empordà per fer-la conjuntament. No es farà venta en €. Hi haurà Eco-Fires que 
s'entregaran a les persones que vulguin comprar i aquests € del canvi, es faran servir per 
pagar als paradistes. La propera reunió del GT ECO-FIRA serà el proper 19 de Maig a 
l'Ateneu Paquita de La Bisbal a les 19h.

4. JJ. AA. Tarragona:
Tant la Patri com la Raquel, que van assistir a les JJ. Exposen les sensacions que van viure i 
els coneixements que hi van adquirir amb l'exposició col·lectiva de projectes i la resolució 
conjunta de conflictes.



5. Ateneu i CNT:
Es proposa quedar amb ells per debatre i exposar les diferents impressions. S'ha enviat un 
correu a l'Ateneu per saber quan els aniria be.

6. 15M:
El NALBPV s'afegeix a la proposta dels indignats, de quedar el dia 15 de Maig a la Plaça 
del Castell i donar a conèixer la feina que s'esta fent, que es va generar a traves del 
moviment.
Es genera un GT 15M (Joan T, Mª Josep, (Raquel), Segun.
Es comenten les següents propostes:
Taula informativa del NALBPV per explicar en què consisteix i quin es el seu objectiu.
Taula informativa sobre la PAH (Plataforma Afectats de les Hipoteques), recollida de 
signatures i venda de llibres.
Taula informativa de la CIC (Cooperativa Integral Catalana), distribució del diari Reveleu- 
vos i dels Manuals de desobediència Econòmica.

7. Tresoreria:
La Mª Josep comenta que el temps, els € i els materials invertits en el projecte s'haurien de 
tenir en compte d'alguna manera. La Patri proposa fer una graella per començar a 
comptabilitzar-ho. Segun comenta que a la caixa hi ha diners d'indignats i del NALBPV 
barrejats, com que alguns indignats son a la mateixa assemblea, es decideix unificar les 
caixes i que serveixi conjuntament per a tots dos projectes. Hi ha 90€ a caixa.

Finalitza l'assemblea a les 22'26h.


