
ACTA ACAMAPADA 13 DE JUNY 20011 
 
Acta ‐‐> 13/6/2011 
 
Ordre del dia: 
 
‐ Prèvies 
‐ Vigilància 
‐ Pancarta campanar 
‐ Programació  i activitats 
‐ Acampada parlament 
‐ Matias 
- Documentals 
- Estructura 
 
 
• Prèvies: 
 
 - Es fa constar l'existència de material audiovisual que se'ns pot prestar des de Pl.Catalunya a 
l'acta. Es va comentar ahir,però no s'havia fet constar a l'acta. 
 
- Des de laboral es farà un acte mostrant l'estat laboral del districte a les 17h a la plaça. 
 
- Es recolliran les llibretes que es van fer per apuntar el dia a dia de les comissions. 
 
 
• Vigilància: 
 
Es comenta el fet de que no hi ha ningú apuntat pel torn d'aquesta nit. A més a més, es diu que els 
torns no s'acaben de respectar, ja que s'apunta gent que després no apareix. 
Proposta: fer torns de una hora i mitja, també es comenta de fer-los més llargs i s'acaba acordant 
que cadascú és lliure de fer més d'un torn si ho desitja. 
Al final es presenten 10 persones per fer torn de vigilància i l'ordre es decidirà un cop acabada 
l'assemblea. 
 
(Surt la proposta de connectar més l'acampada amb la resta del gent a nivell global. Es considera 
tema d'assemblea general) 
 
• Pancarta campanar: 
 
És possible penjar la pancarta sense fer rapel, però es necessitarà escala i arnés per asseguarar a 
la persona que ho pengi. S'ha de contactar amb la Marta i/o la Laura, ja que són les persones que 
coneix el mossén. 
Si es pot, es farà demà a les 12h quan s'acabi el tema del desnonament. 
 
• Programació i activitats: 
 
Es diu que una persona ha presentat una proposta de documental i acció ha enviat la persona a 
comunicació i viceversa. 
Es proposa fer un cartell al respecte per aquest tema i recollir tot aquest material en un USB. 
Es comenta seguir una coherència amb el material projectat i que continguts s'encarregui de 
recollir-ho i moderar-ho (és a dir, fer la tria del documental). 
Es farà una sinòpsis dels documentals per tal de fer millor la tria. 
S'ha proposat des d'acció posar uan tele per a poder veure documentals durant el dia ( s'encarrega 



l'Hector). També es comenta de passar docuemntals més enllà dels dies de l'acampada. 
Es proposa fer proposte per a realitzar un karaoke. 
Es proposa decidir els documentals projectats durant l'assemblea de l'acampada. 
 
Punt extra: es descobreix un suposat secreta d'oient i es discuteix sobre el tema i si se l'ha de fer 
fora o no.A ran d'això: 
Es diu de tancar les assmebles a la gent involucrada en l'acampada. 
Es proposa que s'ha de passar un dia d'acampada per tal de participar en les assembles.És a dir, 
que s'ha de passar per alguna assemblea per tal de poder participar (les assembles generals 
queden excloses). 
 
• Acampada al Parlament: 
 
Es parlarà demà. 
 
• Matias: 
 
Stop desnonaments coordinarà l'acció. 
Allà a les 7:30h es començarà a activar la gent per tal d'anar cap allà. De totes maneres, es 
quedarà allà a les 8h. 
 
• Estructura: 
 
Falten carpes per habitatge i laboral però es compartiran amb les de medi ambient/joventut  i 
gènere/cultura. 
 
 
- L'Arnau estarà dimecres al matí a la comissió d'acció ja que faltava gent. 
 
 
Es tanca l'assemblea a la 1:32 h. 


