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Acta Assemblea del Moianès

Data:  28 de març de 2014

Lloc i hora: Can Carner (C/ Les Joies, 11-13 - Moià) - de les 20:00 h. fins les 22:20h.

Convocats:  Membres adherits del Moianès

Ordre del dia: 

1. Elecció del coordinador/a de la reunió. (20h a 20:01h)

2. Aprovació de l’Ordre del dia. (20:01h a 20:03h) 

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. (20:03h a 20:10h) 

4. Conferencies programades i en tràmit. (20:10h a 20:20h) 

5. Funcionament  intern,  en  relació  al  conjunt  del  Moviment  per  un  Procés 
Constituent. Propostes dels assistents. (20:20h a 21:20h) 

6. Torn obert de paraules (21:20 a 22.00 h.) 

1. Elecció coordinador reunió. Coordinarà la reunió en Ramon i actuarà com a 
secretari en Robert.

2. Aprovació de l'ordre del dia. S’aprova l’ordre del dia proposat.

3. Aprovació de l’acta anterior. L’acta de la reunió anterior, enviada prèviament 
a tots els membres per a lectura prèvia,  és aprovada pels assistents.

4. Cicle de conferències programades i en tràmits. En Ramon ens informa dels 
contactes establerts i de les  previsions:

11-04-2014
Presentació  per  part  de  Moià  Deute  d'una  eina  per  fer  un  seguiment  dels 
pressupostos municipals. (Posteriorment aquesta data ha sigut ajornada per mes 
endavant).

26-04-2014 o 3-05-2014
Conferència  dels  Iaioflautes.  Es  preveu  organitzar-la  en  una  d'aquestes  dues 
dates.  En Jordi  Perera i  la Roser faran alguna gestió per mirar si  vindrien els 
Iaioflautes de Cerdanyola i per veure si es podria fer a Les Arrels de Castellterçol.

30-04-2014
La CUP organitza la presentació de La Economia del be Comú.

23-05-2014
Conferència a càrrec de l'advocat Antonio Muñoz: “Com defensar-nos del abusos 
bancaris de manera autogestionada”. Amb exemples pràctics i malauradament 
quotidians.
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En Mia havia avançat per correu electrònic una proposta de fer un cicle sobre 
cinema crític a partir del juny. La proposta inicial de contingut és la següent:

Perquè sigui més amè i arribi a més públics proposo intercalar pelis que 
han estat en el circuit comercial amb documentals.

Pelis:

• “El  capital”  (2012)  (França)  de  Costa  Gavras  Tema:  Critica  al 
capitalisme i al sistema financer actual

• “Terra promesa” (Promises land) (EEUU) de Gus Van San. Tema: les 
repercussions  del  fracking  a  Estats  Units  i  de  retruc  sobre  el  tema de 
sobirania energètica, dependència de combustibles fòssils. (Sobre aquest 
mateix tema hi ha el documental "Gasland" però és més dens).

• “Interferències”  (2011)  Creative  Commons  (Catalunya).  Toca 
diferents temes del manifest i  amb connexions Nord - Sud.  Fet a casa 
nostra. (el guió i la idea van sorgir de persones dels moviments socials). 
Podríem comptar  amb la  presència  de  persones  que  hi  van  participar. 
http://www.interferencies.cc/ca. Com que és de fa dos o tres anys potser ja 
s'ha passat a l'ateneu????

Documentals:

• “Debtocracy” 2011 (Grècia) de Aris Chatzistefanou, Katerina Kitidi 
(subtitulada):  Sobre  el  tema  del  deute  en  el  cas  grec  però  totalment 
extrapolable a casa nostra.

Altres bastant actuals però que no tenen un lligam tant directe amb algun 
punt del manifest:

• “Comprar,  tirar,  comprar”  España  2011  de  Cosima  Dannoritzer 
(sobre  l'obsolescència  programada  de  molts  productes  que  fan  les 
multinacionals perquè no durin gaire.....) 

• També hi ha la proposta del Robert i la Montse sobre els chemtrails.

La proposta te bona acollida i s'acorda que la comissió de treball s'encarregarà 
d'estudiar les necessitats tècniques i possibles llocs a l'aire lliure per l'estiu.

5. Funcionament intern, en relació al conjunt del Moviment per un Procés 
Constituent. Propostes dels assistents. 

En  Ramon informa que l'Ignasi no ha pogut assistir a l'assemblea i que li ha 
avançat per correu electrònic la proposta de promoure la col·laboració de tots els 
grups  de  Moià  amb inquietuds  socials  o  polítiques  per  actuar  conjuntament. 
Confluint en l'Assemblea Popular per organitzar actes hegemònics de caràcter 
general.  En  quan  a  nosaltres,  no  veu  una  urgència  en  definir-nos 
organitzativament, però sí la necessitat de treballar a nivell local.
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La Montse ressalta que com Assemblea del Moviment per un Procés Constituent 
portem l'etiqueta que ens defineix com un moviment polític.

En Jordi planteja la possibilitat de vehicular una assemblea més oberta, sense la 
etiqueta, però amb el pal de paller dels punts del manifest. Bolcar-se en l'acció 
local amb democràcia participativa.

Explica que els que canvien les coses no son la gent del carrer. En tot cas la gent 
del carrer pot pressionar perquè els que estan en els llocs de poder facin els 
canvis.

Explica  com  va  anar  la  presentació  de  “Castellterçol  en  Positiu”.  És  una 
plataforma popular amb l'objectiu de determinar què és el  que el  poble més 
necessita i presentar-se a les eleccions municipals per posar en marxa els canvis 
que vulgui la majoria. Encara no saben qui anirà a les llistes i, amb la voluntat de 
presentar una alternativa, hi ha gent de tota mena.

La presentació va ser amena i ben conduïda, amb un dinamitzador que denotava 
experiència i professionalitat. Es van fer grups de treball repartits en una vintena 
de taules, amb entre 4 i  7 persones per taula, per elaborar i  debatre què es 
podria  millorar  en  aquest  poble.  Fent  propostes  i  ordenant-les  per  el  grau 
d'importància.  Valorant les més importants i  passant-les a un grup de treball 
encarregat d'unificar la feina de totes les taules.

Durant els 20 minuts d'un pica-pica,  el  grup de treball  va anar compilant les 
propostes  més  importants  de  cada  taula  fent,  acabat  el  pica-pica,  una 
presentació en pantalla dels resultats que també van ser fets arribar a tots els 
participants mitjançant el correu electrònic.

En Nacho fa una reflexió en el sentit de que aquesta activitat és quelcom més 
concreta o tangible que treballar per una Constitució Nova.

En Jordi reconeix que ha sigut la primera vegada a la seva vida que algú li ha 
preguntat per les necessitats del poble, i que això li ha deixat un bon regust, una 
satisfacció.

En Ramon ens posa al corrent de la situació de Moià, amb 28 anys de govern 
que ha fet el que ha volgut, passant olímpicament de les necessitats del poble, 
endeutant-lo  desmesuradament  i  carregant  el  pes  del  deute  amb  els 
corresponents interessos bancaris al conjunt de la població. Sense que hi hagi 
hagut cap tipus de reacció dels ciutadans, excepte en el 2009, quan l'Ajuntament 
va  augmentar  el  IBI  en  un  82%.  Després,  passada  la  tempesta,  res  de  res. 
Excepte per part de l'Associació veïnal d'afectats pel deute municipal de Moià 
(Moià Deute) que va posar una denúncia als jutjats de Manresa, per irregularitats 
en obres públiques, dutes a terme pel govern Montràs.

Continua fent un resum de com ha anat evolucionant als darrers anys la situació 
política municipal, amb el MAP (oposició durant els darrers 12 anys del govern 
Montràs),  l’aparició  de  la  Plataforma  Moià  diu  Prou!,  l’intent  de  formar  una 
candidatura unitària per part de tots els grups crítics amb els 28 anys de CiU, no 
reeixit  per  la  creació  de la  candidatura  d’AraMoià  (vinculada a  ERC),  que va 
motivar  que  la  gent  del  MAP i  de  la  Plataforma Moià  diu  Prou!  s’agrupessin 
constituint el nou partit local Entesa per Moià. Amb la desfeta de CiU (2 regidors) 
la candidatura d’Ara Moià va recollir bona part del seu vot (6 regidors) mentre 
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que Entesa per Moià es va quedar amb 5 regidors. Es va constituir un govern 
d’unitat amb tots els 13 regidors que va durar un any i mig, actualment ara Moià 
(ERC) governa en minoria.

La Montse ressalta que hi ha persones a Moià que estan disposades a sacrificar 
part del seu temps per fer alguna cosa per la comunitat. A tot arreu passa que hi 
ha gent amb ambicions i una gran majoria que ha delegat... Però fixa’t el que el 
Jordi ha dit. Ningú ha preguntat a Moià “I tu que faries?”, “Què trobes a faltar?”, 
suggeriments... Anem dons a buscar què és el que tot el poble vol.

En  Ramon remarca que a Moià es viu  una situació de terra cremada per el 
deute. Sembla que ningú en vulgui saber res del tema.

La  Montse explica que en una situació d'aquesta mena mes val no donar una 
aspirina a qui no té mal de cap. Quan es toqui fons de veritat, aleshores potser 
podrem ser mes útils.

En  Jordi diu que per la seva part, i tot i que ara mateix no sabria com fer la 
proposta, no renunciaria a entrar a l'Ajuntament amb una candidatura del poble.

La Montse pensa que caldria preguntar a la gent, com s'ha fet a Castellterçol, i 
canalitzar-ho envers una candidatura municipal.

6. Torn obert de paraules. 

La comissió de treball “felicitat sense límits” organitza una calçotada lúdica a La 
Granota (entre Moià i Castellterçol) el diumenge 6-04-2014 a partir de les 13h. La 
gent s'apunta i es reparteixen les tasques.

SORPRESA! Apareix un pastís amb begudes improvisat per la Sió, per celebrar 
l'aniversari d'en  Ramon, que ha portat una caixa de bombons amb el mateix 
propòsit. 

I així acaba l'assemblea, amb un ambient festiu on les rialles i el bon humor son 
els protagonistes.

Robert      Moià,  28 de març de 2014
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