Acta de l'Acampada 12 de juny 2011

1. Estrategia.
2. Convivencia.
1. Neteja.
3. Programació activitats.
4. Pancarta campanar.
5. Comissió Laboral.
6. Proposta de comunicació general.
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Avui a l'assemblea de l'acampada ha vingut una persona a comunicar-nos com s'està
plantejant l'acampada del dia 14 al parlament, de fet, enviem aquesta informació per a
tothom que s'hi vulgui adherir. La informació és la següent:
Dimarts 14 de juny, s'ha convocat a tohom que vulgui acampar la nit prèvia a la jornada
del parlament, que fa referència al OMNIBUS (retallades, etc), a les 19h. davant de
l'Estació de França, per tal d'anar en un grup molt més nombrós. Es considera molt
important, i es demana, fer una cadena de telèfons i mails, per tal que totes les persones,
barris i pobles puguin estar interconectats entre ells, davant de qualsevol situació
adversa, així com per desmentir possibles “falses alarmes”. Es determinaran persones
encarregades de transmetre la informació d'altres grups de gent per tal d'evitar
confusions i falses alarmes.
A partir de les 21h es farà una xerrada amb l'Arcadi Oliveres i una posterior assemblea
oberta informativa sobre les retallades i el mateix OMNIBUS.

Atenció: Aquesta informació correspon a un acte que tindrà lloc de forma
paral·lela a l'assemblea general del dimarts. Donat que no hi ha temps pràctic que
passi per Assemblea, qui hi estigui interessat o interessada en aquest acte hauria de
passar per l'acampada per tal d'organitzar-nos una mica millor entre totes a l'hora
d'anar cap allà.

Pel que fa referència al dia posterior (15 de juny) està convocat que a partir de les 7h del
matí, (es quedaria a les 6h del matí a Plaça Orfila). Així podrem arribar al parlament
abans de les 9h, que és quan tenen previst arribar els “parlamentaris”. En cas de que
aconseguissin entrar, la premisa seria no deixar-los sortir, i per això es convoca una altra
concentració a les 17h per poder acampar just allà on ens deixi el cordó policial, o bé a
la mateixa porta del parlament.

•

Info-vídeo sobre l'acampada: acampadabcn.tv

Si voleu més informació, passeu-vos per l'acampada.
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S'ha comentat el fet de deixar el més net possible l'espai de l'acampada, sobretot de
cara a les “guàrdies”, i més concretament, que no quedin burilles pel terra ni llaunes.
Tot plegat fent una escombrada prèvia, i tirar una miqueta d'aigua amb vinagre...

D'altra banda a nivell de convivència s'hauria de respectar l'horari de nit, sobretot a
l'hora de no fer soroll, tant per als veïns i veïnes, com per la gent que està dormint. Si la
gent està engrescada seria millor desplaçar-se fins a Can Fabra o al “pipican”...

Pel que fa a la coordinació, ens han comentat que hi ha una eina molt útil anomenada N1.CC que va molt bé per l'agilitat dels diferents temes que vagin sortint a les comissions
o bé a l'assemblea, intentarem assabentar-nos millor de com funciona... ens han dit que
es un tipus de facebook però de “software lliure”.
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Comentem que demà segurament plourà, pel que en acabar l'assemblea recollirem
alguns cartells i plafons per protegir-los.
També es demana que les persones que contacten amb algú per fer xerrades o activitats,
deixin un telèfon de contacte a la comissió de comunicació, si en el moment de l'acte no
hi poden ser. D'aquesta manera facilitem el contacte en cas que sigui necessari.
Repassem els actes del dilluns 13 de juny a la Plaça Orfila:
12.00h Alternativa món laboral, cooperativisme
13.15h OMNIBUS
17.00h Slogans del 68 vs Twitters del 2011
19.00h Debat joventut present/futur
21.30h Documental Viva Mexico

Es fa una proposta per aprendre cançons reivindicatives amb guitarres. Ho recull una
persona de la comissió d'acció.

4. Les persones que s'havien d'encarregar de penjar la pancarta del campanar, no
volen fer-ho, i el pàrroc diu que ho faci algú que en sàpiga. Han sortit alguns
voluntaris per provar de penjar-la demà dilluns 13. En cas que no puguin, ja es
veurà què es fa.

4. Es fa una crida a tothom que vulgui participar en la comissió laboral perquè són
poques i no s'han pogut organitzar massa. Comentem que aquesta crida seria
interessant fer-la a l'Assemblea General.
5. Es proposa i s'ofereixen unes llibretes per posar a cadascuna de les carpes de les
diferents comissions per tal d'escriure un petit diari amb els acords i els avenços
i que la gent es pugui informar passant per la Plaça, sense haver d'entrar a
internet.

