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/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Qui som a l’Acampada del barri de Sants? 
Som gent que hem vingut lliurement i de forma voluntària,  
que després de l’èxit i desbordament que ha suposat #acampadabcn  
a plaça Catalunya hem decidit estar juntes al nostre barri  
per extendre i ser cada vegada més en la lluita per la dignitat.  
No representem a cap partit ni associació.  
Tampoc ningú ens representa.

Ens uneix el malestar per unes vides precàries per les desigualtats,  
però sobretot ens uneix una vocació de canvi.  
Estem aquí perquè volem una nova societat  
que doni prioritat a la vida per sobre dels interessos econòmics i polítics.  
Ens sentim trepitjats per l’economia capitalista,  
i ens sentim exclosos del sistema polític actual, que no ens representa.  
Apostem per una transformació profunda de la societat.  
I sobretot apostem perquè sigui la pròpia societat  
la protagonista d’aquest canvi.

Creien que estavem adormits.  
Que ens podien seguir retallant els drets sense que opossessim resistència. 
S’equivocaven: estem lluitant- pacíficament però amb determinació -  
per la vida que tots ens mereixem.

Hem après del Caire, d’Islàndia, de Madrid, de plaça Catalunya.

Ara toca extendre la lluita i prendre la paraula. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
+ informació: 
#acampadasants 
www.facebook.com/acampadasants

Activitats diumenge 22 de maig:
12:00h Assemblea General
14:30h Dinar popular
21:00h Cacerolada General
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