
Assemblea AcampadaSants 29/05/2011

Resum del dia anterior: Érem pocs i l'assemblea va ser curta. Es va parlar de què fer en cas que hi
hagués problemes amb els aficionats del Barça en cas que guanyés.f

Proposta de aixecar l'acampada: es proposa desacampar perquè durant el matí hi ha molt poca gent i
a més es gasten moltes energies en preparar dinars/sopars, dormir,... Es genera bastant debat amb les
següents intervencions:

– Ens hem de quedar, fer un esforç fins que arribem a tota la gent del barri. Tampoc hem de
tenir por d'un desallotjament.

– Es proposa escurçar la cassolada.
– El més important és mantenir la plaça com a espai polític, independentment de l'acampada.

No hi som tots (falten organitzacions del barri,...) Hem de participar (1 persona = 1 vot) i
mobilitzar lluites concrets. En alusió a aficionats del Barça que també recolzen les
acampades, es diu que “la revolució sempre serà impura”.

– No es planteja abandonar l'espai. Es remarca que la gent que es queda cada dia també vol
tenir vida social i no haver d'estar pendent dontinuament.

– “Si no lo veo no lo creo”: hem d'assolir objectius concrets per a motivar a la gent. El barri ja
té moltes associacions però portades per poca gent. Es proposa fer una xarxa de suport mutu.

– “¿Qué va a pasar después?” S'han d'aprofitar les acampades per a motivar a lagent, però
també s'han de guardar energies per les assemblees, etc, enlloc de gastar-les en dormir,
cuinar,...

– La decisió l'han de prendre els que es queden.
– Si l'acampada es retira farem bona feina igualment.
– El que recolzem des de fora recolzem que us quedeu.
– Deixar l'acampada farà perdre visibilitat. Es demana una renovació d'energia.
– Aquesta plaça y Plaça Catalunya són el mateix moviment. Prendre les places és un

moviment. Qui no vulgui, que no es quedi, però que no arrossegui els altres.
– Es demana el vot de qui vindria però no pot.
– El problema no és la nit sinó el matí, i haver d'estar pendent la resta del dia.
– Fa falta més empenta de la gent. No som representatius de tot el barri.
– Proposta: qui no pugui venir tant sovint, que s'apunti a fer paradetes de difusió.
– Fer octavetes i trebal polític al barri. Es llegeix una proposta de text per deixar a les bústies

(s'ha de traduir al català) a partir de demà. També es proposa fer cassolades als bancs.
– Fa por que BCNeta s'ho endugui tot si marxem. Estaria bé que no parlessin sempre els

mateixos.
– Hi havia gent a la calçada durant la cassolada. No hauriem de sortir de la vorera (irrompre a

la via pública)
– Estava en contra de les cassolades a la carretera, però en motiu del Barça es tallen carrers

sense complexes i això és INDIGNANT!
– El “conato” de tallar el carrer és la petita gran força que tenim, ens visibilitza.
– Si volem més gent, fem les cassolades cada dia a un carrer, tocant als timbres i fent soroll.
– Fer octavetes amb l'hora de la cassolada i repartir-les. Que sortim d'aquí!!!
– Sap greu que la gent es cremi tan ràpid. Perdre la plaça no significa perdre l'espai. S'han de

fer accions concretes, però no donem per estar aquí 24h.
– L'equip de só necessitia electricitat, així com l'internet. Això ho perdriem perdent aquest

espai 24h.
– Asociación de Ciudadanos Mexicanos en Barcelona: solidaridad y empatía. Este

movimiento da esperanza. No perdamos de vista que la gente está atenta a nosotros. El
problema es común con México, aquí y en muchas partes del mundo.



– Movilizaciones en el mundo: Londres (1.000 pers), París (acampada dispersada) Atenas
(100.000 pers.)

– Activitats: dijous hi ha una xerrada sobre cooperativisme. Què més? S'apunta algú? Es
sondeja.

– Hauriem de madurar un pla B, alternatives a que algú s'hagi de quedar 24h. Minimitzar
questions logístiques permet aprofondir en altres coses.

– Els que no es queden se senten incapaços de decidir pels que sí. Als pobles també es fan
coses. Demà (30 de maig) boicot als bancs (treure 150€). S'ha reduit un 50% el pressupost
d'investigació. El comité d'investigació sobre l'Alzheimer s'ha quedat sense pressupost.

– El campament és un símbol. S'ha de considerar un mode de vida.
– Es demana que les comissions de treball recordin com estan per tal d'activar la

participacióde la gent en altres horaris. Es demana com va anar l'Àgora de dissabte.
– Es fa un petit resum de l'Àgora, tot remetent a l'acta.
– Es comenten les activitats de la setmana pròxima (veure calendari al web).
– Proposta de nova metodologia: En assemblees divaguem molt. Es proposa crear grups de

“debat i acció”: aprendre i debatir del tema que ens interessa i després fer accions
relacionades. No fer assemblees cada nit, sinó anar alternant. En grups petits la gent
participaria més. Com que agrada la idea, demà es presentará una proposta més concreta.

– El sábado en el Ágora los Mexicanos comentaron incluir a los inmigrantes en el
movimiento. Invitémoslos a participar y que nos expliquen sus experiencias y demandas.

– Repartiment d'octavetes: es posarà una graella i material. També es pot fer per internet.
– Hay que atacar a la justicia. Cambiar las leyes, este es el principal problema.
– S'ha d'anar a un nivell més estructural. Encaixa perfectament amb els grups de debat i acció

que s'han proposat.
– Els ànims estan decaient, però si abans estàvem indignades, des de divendres encara més.

Difonguem i no ens aturem.
– Xarxa de suport mutu: trobar-se qui vulgui colaborar-hi per tenir propoestes per demà (ara

despreś de l'assemblea). Comencem primer per canviar nosaltres.
– A París hi ha molts ferits. Ara hi ha una concentració al consulat de França.
– A Plaça Catalunya han postposat la decisió sobre marxar per dimarts. Demà dilluns deixen

jornada de reflexió.

Acabat aquest debat, com que sembla que hi haurà prou gent per mantenir la plaça al matí, es
decideix no aixecar l'acampada.

Com que ningú té res més a dir, es clou l'assemblea fins el dia següent.


