
Acta 24 de maig del 2011 

ACTA OFICIAL  #ACAMPADASANTS 

• Presentació 

• Resum de l’acta del dia anterior 

• Comisions 

o Difusió: 

- Comunicació: 

•  Potenciar la comunicació al carrer (cartells i octavetes als 

mercats, escoles, etc..) 

- Difusió : 

• Llista de llocs per penjar cartells: acceptem noves propostes 

• Difusió d’octavetes durant la cassolada mòvil 

• Crearem una gran i física bústia de suggerencies a  Plaça Sants 

- Xarxes Socials:  

• Necessitem gent diariament a la Plaça de Sants per comunicar 

tot el que hi està succeint 24 hores (24/7) 

- Audiovisuals: 

• Es demana la participació dels interessats als canals oficials de 

Flickr http://www.flickr.com/groups/acampadasants  i de 

Youtube http://www.youtube.com/acampadasants 

- Si algú vol aportar alguna proposta, ens veiem al punt d’informació un 

cop finalitzada l’assamblea general. 

 

o Coordinació: 

- Altres acampades 

• #acampadabcn:  tenim llista de contactes de comisions d’allà 

• Altres acampades: Les Corts, L’Hospitalet, Gràcia, Sta Coloma, 

Badalona, Nou Barris, Carmel Clot. 

- Nivell intern 

•  Cal omplir graella de disponibilitats (aquest matí només hi 

havia 2 persones) 

• Estem gestionant propostes de serveis de gent (que parlin amb 

coordinació). 

- Jurídica 

• Hi ha una persona. Si algú més s’anima, benvinguda serà! 

Només és per assessorament. 

o Continguts (2ª reunió avui) 

- Han discutit el paper de les assemblees de barri per tal de crear 

propostes (grups d’acció, xarxes de suport, etc…), o bé, crear 

demandes, consells municipals autònoms per seccions amb 

assemblees setmanals. Es continuarà el tema al torn obert de paraula. 

o Activitats 

• Dimecres a les 19:00h - Comité contra les retalladles. 



• Dimecres a les 20:00h - Comisió d’educació. 

• Dijous a les 19:00h – Conseqüències legals i resistència. 

• Dijous i divendres a les 17:00h - Malabars 

• Dijous i divendres a les 22:00h - Cinema de Barri 

• Matins – Taller de Pancartes 

• Dijous que vé, a les 19:00h – Cooperativisme. 

• Cap de setmana:  

o Tallers de pintura 

o Contecontes 

o Assamblea per a nens i nenes (aprofitant l’acampasants) 

• Indeterminat – Proposta de Batucada Informativa 

• Animar al coletiu Gitano a que també participi fent xerrades. 

• Que la gent interessada en fer propostes, s’uneixi després.  

 

• TORN DE PARAULES 

o Cassolada: Volen debatre aguantarla una nit sencera. Que es fés cada dia per 

tal de que el missatge arribi a l’Ajuntament. 

o Argentina s’està remontant. Treure els diners dels bancs no és una solución 

perque generaría un “corralito”. 

Prefereixen la proposta del 30/05 de retirar una quantitat simbólica del banc. 

Pagar en metàlic en comptes de fer-ho amb tarjeta per tal d’evitar els 

interessos. 

Com a alternativa, també es proposa el bescanvi (trueque). 

o Perfecte generar material propi i encara millor: Podríem porporcionar aquest 

material als veins per tal de que els pengin i els dinfonguin. També cal 

aprofitar les entitats per tal de fer difusió. 

A l’#acampadabcn estan canalitzant les lluites perifèriques i es proposa 

quelcom similar, però a nivell de barri: contactar amb les problemàtiques 

existents i que aquestes participin aquí: sanitat, immigrants, altres espais estan 

movent les assamblees aquí  com per exemple, la de les Festes Alternatives de 

Sants.  

A l’#acampadabcn es debat sobre el Barça i el partit de la Champions 

(#marrondechampions) i han sortit vàries propostes: aprofitar les acampades 

perifèriques des del divendres, s’han ofert els treballadors de TV3 per parlar 

del tema. Es proposa parlarho a #acampadasants i fer donar el nostre punt de 

vista a l’#acampadabcn. 

Hi ha hagut rumors falsos de desallotjaments (Granada i Murcia). Cal 

contrastar la información rebuda i no crear alarmes sense necessitat.  

o Vol agrair a les comisions. També la solidaritat de la gent (menjar, etc…). 

Remarcar la importancia de donar suport a les problemàtiques puntuals del 

barri. També donar-lo als sectors colectius (educació, sanitat… indigades). 

Demà els de sanitat vindran a explicar-ho el seu conflicte i ens demanen ajuda 

per difondre cartells. 

o Espanya mai ha tingut la infraestructura necessària per aguantar l’€uro. 



És part del problema de la crisis. A Argentina va passar quelcom similar. I es 

proposa una campanya per abandonar la zona €uro tal i com fa Grècia. 

o La Burxa: han consensuat cubrir el més de juny amb el que succeeix aquí a 

l’#acampadasants. 

o //Nota: Comisió de Difusió es reuneix demà a les 19:00h 

o Cassolada nocturna: No hi ha prou gent. És millor fer-ho a les 21:00h i de 

manera mòbil com s’ha fet avui, però cada dia, i alhora anar repartint cartells i 

octavetes (falten lemes). 

ES DECIDEIX NO FER ENCARA LA CASSOLADA NOCTURNA  

o Retirada de diners dels bancs:  

- El dia 30 encara no ha cobrat gaire gent. Es proposa el dia 11. 

S’intentarà contactar amb DemocraciaRealYa (DRY) per fer una altra 

convocatoria. Fer-ho periòdic. 

- Es proposa acció al carrer per tal de visualitzar la problemática dels 

bancs. Davant de les seves oficines. 

- Els bancs ja estan en horari d’estiu. És més complicat fer-ho ja que 

tenim problemes d’afluència durant els matins. 

- Considerar prioritari la penjada de pancartes als balcons amb lemes 

concrets. Som pocs. Han de ser pancartes amb propostes concretes o 

bé critiques concretes també. 

- Proposa afegir-nos a l’acció del 30 de maig. Als bancs no els suposo 

gaire 155€, però és com una mena d’”avís” per ells. Amb això podem 

treure diners per avançar cap a estructures de l’estil de les antigues 

“caixes d’estalvi” que participen en projectes locals. 

- L’activitat al carrer (accions) és important. No cal que sigui molta gent. 

Podría participar-hi també la gent que està a l’atur. És un problema 

actual i cal actuar ja. No podem deixar-ho per més tard. 

- Crèdits: S’ha d’eliminar la paraula “crèdit” del vocabulari. Amb això 

deixem de donar interessos als bancs. És una acció fácil que no 

perjudica les nostres butxaques. 

- Seria millor treure els diners i posar-los a bancs alternatius (banca 

ética?). 

o Pancartes i materials per a veins: Que la gent vingui I se les fagi aquí. Qe portin 

els lemes pensats. 

//NOTA: S’acaba de crear la comisió de Pancartes. Demà a les 20:00h.  

Portar material 

o Comités d’indignades al barri: 

- Que vingui qui vulgui a explicar el seu problema (de colectius). 

- La proposta és més aviat que sorgeixi una comisió de “Proximitat” que 

generi xarxes al barri que s’apropi a espais de conflictivitat. 

- Pregunten per Can Batlló. Se’ls remet a l’acta d’ahir. 

o Barça @acampadabcn: La Pantalla gegant estarà a Arc de Triomf. 

o Comisió de continguts: 

-  Trobada d’entitats aquest dissabte. Es sol·licita ajuda a difusió. 

S’APROVA TIRAR-HO ENDAVANT. 



- Accions concretes: Continguts necesita més participación. 

- L’objectiu hauria de ser constituirnos en un espai polític permanent per 

quan #acampadabcn no es pugui mantenir. L’objectiu prioritari ha de 

ser evitar que els polítics entrin al Parlament el dia 15 a aprobar les 

“retalladles” i accions similars. 

- No s’ha de pensar que desallotjaran. No hem de perdre de vista que 

volem una reforma de la llei electoral, impedir que hi hagi polítics 

delinqüents a les llistes. Fins que ens fagin cas, #nonosvamos. 

Democracia Real 

- És important que ens auto-organitzem. 

o Activitats: 

- Recordar que s’està fent l’activitat de malabars però que es limita a 

participants de 8 o més anys (demà continua). 

- Meditació a les 08:00h. 

o Internet pregunta perque no estem a #acampadabcn. El que està aquí, està 

aquí perque no tothom pot anar a #acampadabcn, i a més, la gent que vol 

parlar. Que binguí la gent aquí quan vulgui parlar.  

o Intervenció sobre un dels temes anteriors: Organització de base del barri molt 

potent. Per molta gent, aquest espai dona missatges molt positius. Però , ja 

existeix l’Assamblea del Barri de Sants (ABS). Aquest espai (#acampadasants) 

ha d’aprofitar els colectius que ja existeixen. 

o La crisis actual és de sentit comú (no només de bancs i/o polítics). 

#acampadabcn és molt positiva però només podem expresar-nos als barris (en 

espais petits). La participación és baixa. S’anima a la gent a participar més: 

Realitzar activitats paraleles a la acampada, etc. 

o Sant Feliu. Demà Assamblea Baix Llobregat. Martorell: A les 20:30h. al Centre 

Cultural. 

o Proposta: Mercat d’Intercanvi. No unes escombreries, sinó coses en bon estat 

que no es fan servir (roba material, etc.). 

o Cuina: Gràcies als veïns i #acampadabcn.  No cal més menjar. Ens 

autogestionarem i coordinarem amb #acampadabcn. Donatius al punt 

d’informació, no a Cuina. No més llet: Demà arròs amb llet per sopar. Es 

necessita més gent a Cuina. 

o Estaria bé que la gent vingués a les comisions a proposar les coses per agilitzar 

l’assamblea general. 

o Cuina, continguts i difusió: Es reuniran a les 19:00h. 

o L’objectiu de les assamblees es que la gent parli i expliqui les seves 

experiencies personals. Que la gent participi el que pugui. 

o Segueix faltant gent pels matins. Els que es quedin, que s’apuntin a la “graella” 

de disponibilidad que hi ha a la plaça. 

o Experiencia: A Islandia no s’aprovaven lleis per les dones. Es van juntar, van fer 

un partit i van guanyar. Proposa fer una plataforma per les pròximes eleccions. 

Aprendre d’Islandia que el que diuen que és imposible, no ho és. 


