
ACTA ACAMPADA DÍA 10 DE JUNY 2011 
Persones asistents: 131. 
 
Temes tractats: 
 
1. Actitud devant un desallotjament: En el cas que hi hagi un desallotjament es prendrà una 
actitud de resistència passiva, concentrant-nos tots junts al mig de la plaça. 
S'ha fet una cadena de telèfons de cada comissió per trucar en cas de que això succeeixi per 
poder reunir el màxim número de gent. A part, s'utilitzaran carcasses de pirotècnia, per despertar 
als veïns, llençades desde la plaça o desde l'àtic d'un veí.També hi haurà una persona 
encarregada d'informar a les xarxes socials del possible desallotjament. 
Per altra part comptem amb un advocat que ens ajudarà  en cas de que hi hagi algun detingut. (tlf. 
667880061) 
Per últim s'ha parlat de resguardar les coses de valor en cas de desallotjament . 
 
2. Acampada al Parlament 
El día 14 de Juny es farà una acampada al Parlament que s'haurà de coordinar amb la de Sant 
Andreu perque la plaça no es quedi buida. En el cas que es faci un cordó policial al Parc de la 
Ciutadella, es farà un altre devant per evitar l'entrada dels polítics al Parlament. 
 
3. Distribució de Carpes a la Plaça 
Hi ha un total de 6 carpes, per les respectives comissions d'Infraestructura i Economia, Acció, 
Comunicació, Sanitat i Educació, Habitatge i Suport mutu i Recollida d'Aliments. 
 
4. Planing de demà día 11 de Juny 
A les 11h es farà el cercavila que hi havia organitzat per avui. Ruben Darío, Mercat, Ponts i Gallard 
i baixar cap a Plaça Orfila. 
A les 17h es reunirà la comissió d'acció per organitzar activitats i fer el planing de diumenge. 
 
5. Electricitat 
Ha quedat aprobat a l'assamblea agafar la llum de la caixa que hi ha a la plaça i poder dispondre 
d'electricitat per conectar els portatils i el projector. 
 
6. Llocs on poder anar al lavabo 
 - Ajuntament 
 - Doner 
 - Parròquia 
 
7. Horari 
A partir de les 12:00 es procurarà no fer soroll per no molestar el veïnat. 


