
Avui, ens hem reunit a la plaça Alfons, tal i com s'havia previst, però a causa de la 
pluja hem acabat realitzant l'assemblea a la plaça del ajuntament.
 
Un cop allí, no només no ens han facilitat un punt de llum, sinó que a més ens han 
tancat la porta als morros! Fet que ha provocat una "cacerolada espontània".

1. S'han exposat les activitats realitzades durant la setmana: realització i 
distribució de pancartes, flyers i altres suports de difusió, com el grup de 
facebook, el bloc (acampadatortosa.wordpress
.com) i el twitter (#acampadatortosa).

2. S'aprova la moció vers l'actuació policial a les manifestacions pacifiques de 
Barcelona i Lleida. També hem fet el Full de recollida de firmes.

3. Propostes de comissions i grups de treball:
▪ S'aprova una comissió d'acció.
▪ S'aprova una comissió de comunicació.
▪ S'aprova una comissió de organització.

4. S'acorda la comunicació i cooperació amb les altres plataformes de les terres 
de l'Ebre. Portada a terme per la comissió de comunicació.

5. S'acorda l'assistència a la manifestació dels col·lectius de sanitat i educació, 
el dia 8 de juny. S'ha informat als assistents del contigunt concret a Tortosa 
de les retallades. Aquesta assistència com sempre serà a titul individual, 
però els assistents li han donat ple suport.

6. S'aprova la manifestació del 19 de juny a les terres de l'Ebre i establir els 
contactes amb les altres assemblees que s'han constituit a Amposta, 
Ulldecona, Vinaròs i Benicarló per fer-la unitàriament i consensuadament.

7. S'acorda que la plataforma de Tortosa, per ara, adopta la postura de no 
demanar permís per a la manifestació del dia 19 de Juny.

Agraïments:
▪ Bar Sabogabar: ens han deixat un punt de llum per a la megafonia.
▪ Bar La Tertúlia: ens han deixat un punt de llum per a la megafonia.


