
Acta ASTAP 07-08-12
Comença l'assemblea a les 20.20 hores amb 26 persones.

S'aprova el següent ordre del dia:

1. Banc del Temps

2. Debat: “On som? Cap a on anem”

3. Torn obert de paraules

1. Banc del Temps
6 persones pendents d'acció a la xarxa.

Crida a la responsabilitat i l'activitat. Qui porta la gestió de la base de dades segur que no hi serà per 
principis de Setembre. Un altre persona que donava suport també marxarà. Hi havia 16 apuntades però 
només participen 4 ó 5. S'espera que surtin nous voluntaris per continuar el projecte, i que tornin els 
que van marxar de vacances.

2. Debat: “On som? Cap a on anem”
Comentari del transcriptor de l'acta: m'ha resultat difícil transcriure el debat perquè han sortit temes 
molt diversos, i en algunes intervencions i/o parts m'he perdut (no sé escriure allò que no entenc). 
Disculpeu-me. A la següent assemblea el primer punt tracta sobre “aspectes tractats a la darrera 
assemblea” i allà podreu denunciar-me, hehe

– Recordo els principis de mínims que es van acordar a plaça catalunya: No més privilegis per 
polítics (1), ni per banquers (2), ni per les grans fortunes (3), (4) sous dignes i qualitat de vida 
per a tothom, (5) dret a l'habitatge, (6) serveis públics de qualitat, (7) llibertats i democràcia 
participativa, (8) medi ambient.
Què ha passat?
Els objectius inicials han quedat anclats en el temps.
Per exemple, en desnonaments només em participat com a carn, sense capacitat organitzativa

– Els 8 objectius són revisables. Però si valorem, han anat a pitjor en tot per culpa dels mercats [i 
els especuladors]. Hi ha més temes i és necessari un debat estructural. Com a temes 
prioritaris/preocupació general trobo que són: L'atur, casta política i banquers.
Hem de ser realistes. Escollir objectius.
Per què costa tant continuar amb les assemblees?
Què en penseu de les últimes accions a Andalusia en els supermercats? [aquesta pregunta no va 
ser contestada, però la considero interessant perquè els massmedia els han donat molt ressò. 
Així que ho poso al fòrum amb una entrevista que he trobat de Sanchez Gordillo per si en voleu  
parlar]

– On estem? Parlem molt, parlem molt i parlem molt. Estem conscienciades dels enemics, del què 
no ens agrada, etc.

https://acampadabcn.wordpress.com/demandes/
http://astap.1066054.n5.nabble.com/Sobre-l-expropiacio-d-aliments-als-supermercats-andalusos-Sanchez-Gordillo-i-IU-td26.html
http://astap.1066054.n5.nabble.com/Sobre-l-expropiacio-d-aliments-als-supermercats-andalusos-Sanchez-Gordillo-i-IU-td26.html


Ens cal 2 coses.
1. Hem de posar-nos (acció directa). De defensa: parar desnonaments, € per recepta. D'atac: no 
pagar TMB, ocupacions, accions de desobediència
2. Informar als altres el què volem aconseguir, això inclou als que no estan organitzats en 
assemblees. Com? Doncs amb cartells, cartes als diaris que facin denúncia d'allò que va 
succeint.
Hem de donar suport a la vaga d'ensenyament de principis de setembre.
Fomentar el banc del temps / mercat d'intercanvi
I un debat profund sobre la decisió que prendrem
Ens falta valentia.

– Objectius genèrics, sí. Però alerta en la participació com a “carne de cañón”. Sou digne: difícil 
d'abordar. Però hi ha accions que sí que podem assumir, la de la (contra)informació: Punts 
d'informació, panells, amb els punts que poguem tirar tots junts.

– On estem? Una mica cansats
Cap a on anem? Cap al resorgir. Però hem de trobar com.
He trobat gent que encara no ve / ja no ve a les assemblees. A totes aquelles els hi dic: si 
l'assemblea/la societat no et dóna el què vols, crea-ho tu. Mou-te. La gent ha de muntar-se coses 
pròpies i autogestionades. No cal que sigui al voltant de l'assemblea. Però socialitza't.

– El 15m el trobo derrotat, per això és necessari un debat.
El 15m va començar com indignació. Però ja és moment d'indignació, sinó de no acceptar el 
marc de relacions actual, això.
Cal desobediència i il·legalitat contra allò que és legal però injust, no ètic i atenta contra les 
persones.
I no és que sigui “ja n'hi ha prou d'això, o això”, és un “ja n'hi ha prou d'aquest sistema 
capitalsita”.
Ens calen objectius a curt termini: ocupacions, concentracions allà on hi ha hagut 
acomiadaments, etc.
Solucions pragmàtiques, ens quedem a mig camí, potser hauríem d'haver fet la llista dels 
comerços que no havien tancat per vaga.

– “No hem aconseguit mobilitzar el barri” diuen les assemblees de barri. Al principi tot era molt 
maco. Però en aquests moments “de bajón” cal fer-se preguntes
l'Assemblea: ajuda o no ajuda a la mobilització?
Molta gent vàlida ha desaparegut, què ha sigut?
Quin és el destinatari del descontent en les manis? Moltes persones porten missatges de 
reivindicació que no són llegits perquè ens tapem unes a altres. Cal eficiència? Orientar diferent 
les accions?

– On som? A la paràlisis, i hem de buscar les causes, no culpabilitzar-nos (que d'això ja se 
n'encarreguen a l'església.
Estem viciant les assemblees. Potser hauríem d'abocar els esforços als grups de treball i 
comissions com Comunicació, Grup de Treball d'Educació, Grup Economia Solidària, etc. I les 
assemblees fossin una reunió sobre el què s'ha treballat allà 1 cop al mes.



Em d'anar en contra de la legalitat que és tant negativa. Hem de convéncer a la gent. El debat ha 
de portar cap a alguna cosa, perquè si no ens anem desanimant. Fins aquí hem après molt, però 
amb el què sabem no podem continuar per aquí. A més, que no estem derrotats com a 
moviment, sinó com a societat. Hem de prendre el poder popular.

Són les 21.00 i hi ha 50 persones

– Tinc la percepció que les assemblees no creixeran més, perquè d'això ja s'encarrega l'Estat. La 
gran massa unitària a les concentracions/manifestacions ajuda a veure que som molts i les 
assemblees donen la connexió i xarxa social pels esdeveniments. No és hora de posar-se a 
xerrar, perquè hi ha moltes coses a fer. No caiguem a la trampa de la violència.

– Hem cregut que l'esperit de Plaça Catalunya el podríem passar al barri, però en format 
microcosmos: com una força local i descentralitzada. Fins i tot es va començar a treballar amb 
les mateixes comissions (que eren moltes). Jo crec que això va ser un error. No s'ha d'anar a per 
tot, sinó a alguna cosa concreta. Hem de prioritzar, perquè si no ens asfixiaran. Millorar les 
connexions entre 15m i no-15m. No sempre hem d'anar a les manifestacions grans perquè s'ha 
de treballar (prioritzar) allò local de l'assemblea perquè és més important.
Què és una força real? La quantitat de gent, per exemple.

– Pattie Smith, a una entrevista va dir que havia anat a 2 manifestacions a Barcelona i que el 15m 
era interessant però que no tenia poder, ja que 100.000 persones és molt fort, però si no les pot 
convertir en 1.000.000 no fa res.
No crec que sigui una derrota.
Se'ns aplica una estratègia de la por. Sense l'Euro no podem fer res (és el caos). Les assemblees 
són un acte de desobediència civil. I ara hem d'anar de la protesta a la propuesta. Enfatitzar i fer 
propaganda de les nostres propostes. Elaborar-les!
Des d'altre parts ja s'han fet: Julio Anguita i Sindicats... i si ens esperem massa ens treuran el 
públic!

– Els 8 punts de mínims serien propis d'un sistema socialdemòcrata, però el problema és que això 
també està dins del sistema capitalista.
Sobre els desnonaments, només hi ha hagut el del Maties? Potser ens hauríem de presentar com 
organització capaç d'aturar desnonaments a St.Andreu.
Potser hem de començar a llegir l'Art de la Guerra per establir estratègies de quan podem 
guanyar i perdre.

– Per construïr qualsevol acció/proposta cal que hi hagi compromís i autodisciplina.
Perquè sinó caurem en un desengany continu.
Podem fer 1000 debats, i sense això que comento, no farem res.
Per mi, lo de Plaça Catalunya va ser un lloc i moment simbòlic.

– Poso per cas: què ha sigut de la vivenda que té en possessió Bankia en aquesta mateixa plaça i 
què està buida? Es va quedar d'ocupar-la
[Resposta d'un altre] – Només vam quedar 3 persones... va faltar responsabilitat

– Resistència. No accepto la derrota.
Lo de la mineria ha sigut pedre una enorme oportunitat. Ens cal compromís entre la gent que es 



coneix, el valor humà.

– Hi ha hagut resultats positius en les accions
Ara hem de saber les nostres forces i fins a on podem arribar.

– Això de les assemblees i 15m, des del punt de vista històric té una transcendència molt 
important. I no crec que estigui bé donar la bronca a ningú perquè s'ha saltat una reunió.

– On estem? No hem sento derrotat. Però sé que hi ha una gran massa que no es posiciona i que ja 
no la guanyarem.
Cap a on anem? Nosaltres construïm el camí, no els altres. És difícil ser reactiu a tot el què està 
fent el govern, però sí què és fàcil assolir petits objectius.
Però per exemple, lo de l'€ per recepte, vàrem parlar de fer algo i es va quedar enlaire...

– El fet de treballar amb persones que no coneixem massa ens fa tenir incertesa sobre la propera 
assemblea, sobre allò que treballem en comissió/grup de treball... Quan falta algú no sabem si 
és perquè està malalt, s'ha anat de vacances, ho ha deixat i no vol tornar, ... ? Fora bo que 
avisséssim a algú de l'entorn si farem un parèntesi, o ens passarà algo, hi ha d'haver 
autodisciplina per aquesta part. I per l'altre, en no caure de forma tant ràpida i fàcil en el 
desànim: “oh es que cada cop som menys, les coses estan pitjor...”. Amb l'incertesa, tot 
s'encomana molt ràpid. Fem el què podem!

– Les accions que s'han fet són simbòliques. L'únic que dóna resultat és parar desnonaments. No 
aconseguirem massa més que ser una paparra enganxada, però ja és quelcom. I hem de seguir 
molestant!

– Ens va bé sortir dels diners. Portem molts segles amb aquesta forma de vida i per això costa tant 
canviar. Llibertat només és llibertat quan hi ha opcions.

– Quan em referia a derrota del 15m volia dir retrocés, pas endavant i 2 enrere... És a dir, que no 
vull caure en el desànim, sinó en el punt de reflexionar perquè les coses vagin millor.
Cal autodisciplina, i passar del ser individual al ser social.
Comencem a crear nosaltres les lleis des de 0, i considerem només això.
Aspiro a guanyar, no només a molestar.

– Principis de Plaça Catalunya, es com m'agradaria que funcionés el món.
Què ens cal? Pedre la por per les accions que podem fer.
Donar suport a les propostes pel contingut i no per qui organitza.

– “Vamos lentos porque vamos lejos”. Molta gent creia que aixecant les mans s'acabaria tot allò 
dolent. Realment el què hi ha és molta feina a fer, i els objectius s'acompleixen en llargs 
terminis. Això va a la contra d'altres tendències culturals que sí són immediates: menjar ràpid, 
informar-se ràpid, transport ràpid, etc. Així doncs “arribem fins on arribem”.

– Amb petites accions es poden fer grans coses.

– El dia 4 de setembre, per l'assemblea estratègica que hi haurà, es posarà a disposició un blog 
amb els acords i documents de l'assemblea.

– Com anarquista em molesta molt que es desprestigi els diners.



La moneda pot ser utilitzada com a forma alternativa d'intercanvi.
Si ets propietari de fabricar de la moneda (ara es Brussel·les), les coses canvien.

– Veig molt desig, ganes de voler més.
El llenguatge és molt important, ho dic per aquells que diuen que no serveix de res parlar.
Pel què fa a l'€ per recepta, estic d'acord, tot i que s'ha canviat deformat la necessitat real. Des 
dels centres sanitaris demanàvem una mica de control de flux de pacients. Ja que hi havia 
persones que en feien un mal ús. El president Pasqual Maragall va proposar 1€ per consulta, i 
d'aquí s'ha passat a l'€ per recepta.
Vull comentar també que abans, amb el franquisme hi havia cèl·lules feministes, que varen ser 
les que van fer la planificació familiar. Moltes de les coses que disfrutem avui, venen d'aquests 
grups que discutien com nosaltres sobre si valia la pena seguir parlant, etcètera. Ànim!

3. Torn Obert de Paraules
Diverses intervencions responent a “l'estic d'acord a l'€ per recepta”. Els arguments contraris a aquesta 
mesura són que els diners s'apliquen als fàrmacs, per tant, tenen relació amb el govern i les 
multinacionals de productes farmacèutics, i això és perillós. Pel què fa a donar més ingressos a l'Estat 
per recaptació, per què? si estan fent una pèssima gestió dels diners públics.

L'ASTAP acaba a les 22:20
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