
ACTA ACAMPADA --- divendres 17 de juny de 2011 
 
Activitats 18 de juny 
10:30: Xerrada Auto-determinació --- a càrrec de Roger (confirmat) 
12h: Jornada mitjans lliures (confirmat) 
17h: Xerrada deute i retallades ?? (per confirmar) 
20h: Cabaret --- a càrrec de Diables (confirmat) 
23h: Projecció “Inside Job” (confirmat) 
 
Es proposa que si finalment no es fa la xerrada de les 17h, hi ha la opció de passar un 
documental de la linia MAT (Molt Alta Tensió), proposat per un noi que ha passat avui per 
Orfila i que el va fer ell, que van estar acampats als arbres. 
Es comenta que no és viable fer una projecció perquè la llum del dia no permetria veure-ho. 
S’ofereix una proposta de posar-ho amb un DVD. 
 
Desmontar campament 
Es fa repàs per confirmar el desmuntatge de les carpes dissabte de 18h a 20h i desprès del 
Cabaret, abans del “Inside Job”. Diumenge al matí les tendes, cuina i la carpa de informació. 
Confirmen que la Gordíssima té previst un espai per a que guardem les coses (carpes, etc.) , i 
que es podran passar a recollir les coses quan s’escaigui. 
Queda una escombra a infraestructura i n’hi ha més a cuina.  
Es proposa comprar un parell de fregones per netejar les taques que queden al terra. 
Utilitzar vinagre per netejar les taques és eficaç i barata. 
 
Tienda campaña 
Se ha cedido una tienda canadenca (al costat de Infraestructura) per a 2 nois que es quedaran 
fins diumenge. 
 
Torns de guardia a la nit 
N’hi ha reivindicació sobre la manca de gent per apuntar-se als torns de nit, i que aquests 
últims dies han pringat moltes vegades els mateixos; i sobretot que ningú vol fer el segon torn. 
Es demana més voluntat/implicació. Com cada nit quedarà  la graella a disposició de tothom 
per apuntar-s’hi. 
 
Desnonament Matías 
Es pregunta per com ha anat aquest matí la torbada entre el Matías (desnonament dimarts) i la 
regidora. 
Es comenta que el Matías ha anat amb les seves filles. També ha estat present el Xavi de 
infraestructura. La regidora ha dit que desprès de revisar el seu cas demanarà una petició 
oficial d’aplaçament del desnonament perquè n’hia motius que ho justifiquen: que és veí del 
barri de tota la vida, té persones a càrrec, porta molt de temps sol·licitant pis de protecció 
oficial... 
(informació que s’ha comentat d’oides, no hi havia ningú present que ho sapiguès en persona) 
 
BTV 
Ahir i avui han passat els de BTV. En general, no han trobat gent que volguès sortir a càmera 
xerrant. 
Marta comenta que ella s’hi va respondre preguntes durant més de mitja hora, i es queixa de 
que nomès ha sortit un troçet i que no apareixia res del que ella explicaba sobra els 
esdeveniments del Parc de la Ciutadella. 
 
Tienda nueva 
Es plantarà una tenda nova davant de infraestructura que es desmuntarà al matí per no molestar 
davant de les carpes. 


