
Acta dia 6 de juny de 2011

Ordre del dia
1. Xerrades
2. acampada
3. autodeterminació
4. Recordar convocatories properes

1. Xerrades
Aquest divendres hi ha la xerrada d'alternatives a la banca. Coop57 està confirmat. Pel tema banca 
ètica, si portem només una banca estem treient la oportunitat a les altres. Parlem amb FETS, que no 
es dedica directament a fer banca sino que ho divulguen de manera general, però no poden aquest 
cap de setmana. Debat sobre si mantenir Coop57 aquest divendres i FETS la setmana que ve o 
provar de fer-ho tot el mateix dia i sobre si fem venir FETS o totes les banques ètiques.
Votem: es decideix canviar el Coop per fer-ho tot de cop o primer a genèrica.

Propostes per divendres: 
−  cooperativa integral catalana (20 vots) 
− no violència, desobediència civil i democràcia (Enric Prat) (18 vots)
− cineforum (el taxista full) (5)
Prioritzem CIC per divendres, si no pot ser, Enric Prat.

2. Acampada
Plantegem si val la pena seguir, per utilitat i per motivació de la gent.
Es proposa mantenir un punt d'informació permanent però desfer l'acampada.
Es recorda l'objectiu de l'acampada i que es va dir que la mantindriem fins tenir prou comunicació 
entre nosaltres i prou clar el que hem de fer després.
Caldria fer una graella amb la disponibilitat de cadascú.
Es diu que Bcn deixa de dormir a plaça Catalunya aquesta setmana perquè s'ha traslladat als barris i 
pobles. (segueix sent punt de trobada).
Cal que ens plantegem què ens aporta l'acampada i com ho farem després més que quan deixem 
l'acampada.
Es planteja la necessitat de tenir un lloc físic per tenir material i punt de trobada.
Es proposa crear una comissió que s'encarregui de pensar i proposar alternatives (locals, etc)
Es diu que és molt positiu fer les assemblees en llocs públics, ja que convida més a participar.
Es proposa demanar un local a l'ajuntament (recordem que ja hi ha entitats sense local!).
Opcions: cessió d'un local per part d'aluna entitat (podriem perjudicar-la, però n'hi ha que estan 
disposades), lloguer, okupació, demanar a l'ajuntament (no som entitat).
Els patis de les escoles estan oberts tot el dia els dissabtes i diumenges al matí, es proposa fer les 
assemblees allà.
Es diu de parlar amb Coordinadora d'entitats.
Es torna a treure la idea de reunir-nos a l'església.
Proposta per a que sigui més visible: assemblees a plena llum del dia i a la plaça més cèntrica del 
poble.
Es parla del concepte d'àgora, que és interessant.
Es vota i s'aprova unànimement que aguantem fins dimecres i en tornem a parlar a l'Assemblea.

3. Menjar
Recordem que falta menjar. Cal que qui pugui en porti i torna a sortir la possibilitat de fer pressió 
als supermercats per a que ens donin el menjar que llencen, ja no només pel menjar sino com acció
de “protesta” per la quantitat de menjar que es llença.
Es diu que des de Càritas ens podrien donar alguna cosa de menjar però no acaba d'agradar la idea 



d'acceptar caritat ja que hi ha gent que ho necessita més.

Es proposa fer acció informativa sobre els grans supermercats.

4. Informació convocatories properes
14 i 15 de juny al parlament. La proposta és mantenir poca gent a Esplugues i que la majoria vagin 
a Barcelona.
19 de juny, manifestació internacional a les 18h a plaça catalunya. Es proposa anar-hi caminant (tots 
els pobles), demà es parlarà a la reunió del Baix Llobregat (a Cornellà a les 17h). Votem si hi anem 
caminant tallant el carrer, caminant sense tallar trànsit o ens trobem directament allà. Es debat 
perquè hi ha diversitat d'opinions. S'aprova anar caminant tallant trànsit.
Marxa fins a Madrid, 30 dies, el recorregut està marcat, no cal caminar els 30 dies. Comença el dia 
19 de juny. Hi ha telèfons de contacte, qui vulgui que els demani a comunicació.

Ens han convidat a EspluguesTV dijous dia 9 de juny a les 11h per a un programa que s'emet a  les 
12h sobre la mobilització que s'està donant, les nostres reivindicacions, etc. Hi va l'Arcadi Oliveres 
i altres. El Biel, la Victoria i el Jordi s'ofereixen per anar-hi.
Diem que estaria bé que vinguéssin a l'acampada

El que es va grabar a la ràdio del Prat està penjat a la web:
www.elpratradio.cat programa “night club”

5. Autodeterminació
Desde Barcelona es va aprovar el punt del dret a l'autodeterminació. Debat, es proposa postosar-ho 
perquè falta informació i hi ha dubtes. Ho parlem ara, es parla sobre el significat 
d'autodeterminació, sobre que és un punt que podria crear antipaties enlloc d'ajuntar les perones que 
és el que s'ha intentat fins ara. També es diu que va implicit en la demanda de més participació 
ciutadana en totes les decisions importants.
Cal tenir clar què és l'autodeterminació i fins llavors es creu que no s'hauria de votar.
Es comenta que no agrada que es faci referència a les Nacions Unides per a justificar-ho desde Bcn, 
que cal ser crítics amb les decisions de Barcelona.
Es planteja que potser no interessa que tothom estigui dins del moviment... algú que no vol donar 
drets ni defensi la democràcia no va en consonància amb el “moviment”.
Potser no és un tema de mínims sino que s'hauria de debatre més endavant, quan sigui la base més 
sòlida.
Ho parlem dimecres i la comissió es prepara la informació, ja que hi ha molts dubtes.

6. Precs i preguntes
Xerrada confirmada el 16 de juny a les 19h de FRAIBA.
Activitat infantil al Pou d'en Fèlix, diumenge a les 12h confirmada.

  

http://www.elpratradio.cat/

