www.acampadabcn.wordpress.com / acampadabcn@yahoo.es / #acampadabcn

15 de juny de 2011

AcampadaBCN

15J 19J
Manifestació
Acció al Parlament per
evitar l’aprovació de les
retallades: A les 7 h
concentració, a les 11 h
cassolada i a les 13 h
assemblea–debat sobre
pressupostos populars.
Assistència continuada
durant tot el dia

internacional.
Inici a les 17 h
des de Plaça
Catalunya

Ara ens toca a nosaltres
El que va començar com una manifestació
per una democràcia real el 15 de maig de
2011 s’està convertint en un moviment que
aposta per una transformació profunda de
la societat, sent aquesta la protagonista.
Aprenent de El Caire, d’Islàndia i de
Madrid ens hem atrevit, hem perdut la
por i hem sortit al carrer: no és un somni,
és un despertar. S’ha propagat la flama
de la indignació i des d’aquest espai fem
una crida a que tots i totes ens trobem als
cors de les viles, barris i ciutats d’arreu
del món per involucrar-nos.
Les raons per les quals s’ha escollit
Plaça Catalunya no són al atzar: és el cor
de Barcelona, l’espai més concorregut
de tota la ciutat, on les bases d’aquesta

experiència han estat l’escolta, el diàleg
i l’empatia. Hem demostrat que la democràcia es pot construir cada dia a les
places del món.
La democràcia hauria de ser el genuí
govern del poble: (La nostra primera demanda és la reforma electoral. L’objectiu
últim és una democràcia més representativa
i de proporcionalitat real. Adicionalment,
volem desenvolupar mecanismes efectius
de participació i control ciutadà per la
exigència de responsabilitat política. Ens
proposem també lluitar contra la corrupció
mitjançant estratègies de transparència
política. Finalment, exigim una separació
real i efectiva dels poders públics.
Tampoc volem que els mitjans de co-

municació continuin utilitzant el terme
“indignats” com si fos un mot tot terreny.
Això infantilitza una protesta que arriba
al cor de tantes persones. No som només
aturades i estudiants, som això i més: el
poble, on l’horitzontalitat és la via representativa per a la nostra pluralitat. Lluitem pacíficament per construir un model
social i econòmic basat en l’autogestió i
en harmonia amb els cicles naturals del
planeta, on la riquesa estigui al servei de
les persones.
L’individualisme i la societat del
consum ens havien manllevat la nostra
humanitat, és hora de pensar en col·lectiu.
No volem que la nostra realització com a
persones estigui sotmesa als capricis del

capitalisme salvatje. Els problemes no es
solucionaran pas sols; tampoc podem confiar en que el sistema polític i econòmic
aporti problemes que defensin l’interès
col·lectiu. El suposat encarregat d’això és
el FMI, ni democràtic ni aprovat per la
majoria d’economistes de renom actuals.
Casualment, els únics que suporten aquest
organisme són els Ministres d’Economia
i els grans directors financers.
Creiem que un món millor és possible.
Vivim en la societat de la informació, doncs
bé: construïm un nou moviment global.
No tenim representants perquè
ningú no ens representa. No demanem res perquè ho volem tot. No tenim pressa perquè anem lluny.
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Entrevista
a Arcadi Oliveres
–Quina creus que és la raó per la qual
s’han iniciat les mobilitzacions? Què
ha fet sortir la gent al carrer?
–Fa gairebé dos anys i mig que estem
sotmesos a la crisi, i fins ara no ens havíem adonat del fet que les mesures que
apliquen els governs i els responsables de
les empreses i dels organismes internacionals no estan encarades per sortir de

la crisi, sinó que desmantellen l’Estat del
Benestar i creen una forta pressió social.
D’altra banda, un element que es posa de
rellevància és que la gent s’ha adonat que
la democràcia és formal, però que no és
efectiva. La participació és escassíssima,
el sistema electoral està desfassat, les
iniciatives legislatives populars no són
admeses i els poders fàctics tenen una

gran influència en el govern. Tot plegat
ha creat una democràcia més aviat fictícia.
–Què farà tirar endavant la lluita?
És més aviat la pressió que es pugui
exercir sobre els mecanismes del poder o bé la conscienciació de la gent?
O una combinació de les dues?
–Jo sóc més partidari de la conscienciació,
doncs la pressió no resultarà eficaç mentre

Raúl Zibechi

Las revoluciones
de la gente común
Frente a una idea de revolución centrada en la conquista del poder estatal aparece otra,
más compleja pero sobre todo más integral, que no excluye la estrategia estatal pero que
la supera y desborda.
En los más diversos rincones del planeta
la gente común está saliendo a las calles,
ocupando plazas, encontrándose con otras
gentes comunes a las que no conocían
pero que inmediatamente reconocen.
No esperaron a ser convocados, acudieron por la necesidad de descubrirse. No
calculan las consecuencias de sus actos,
actúan con base en lo que sienten, desean y sueñan. Estamos ante verdaderas
revoluciones, cambios profundos que
no dejan nada en su lugar, aunque los
de arriba crean que todo seguirá igual
cuando las plazas y las calles recuperen,
por un tiempo, ese silencio de plomo al
que denominan normalidad.
No encuentro mejor forma de explicar lo que está sucediendo que traer un
memorable texto de Giovanni Arrighi,
Terence Hopkins e Immanuel Wallerstein, “1968: el gran ensayo”, capítulo del
libro Movimientos antisistémicos (Akal,
Madrid, 1999). Ese texto denso, inspirado
en la mirada larga y profunda de Braudel,
se abre con una afirmación insólita: «Tan
sólo ha habido dos revoluciones mundiales. La primera se produjo en 1848. La
segunda en 1968. Ambas constituyeron un
fracaso histórico. Ambas transformaron
el mundo».
A renglón seguido, los tres maestros
del sistema-mundo exponen que el hecho
de que ambas revoluciones no estuvieran
planeadas y que fueran espontáneas en el
sentido profundo del término explica tanto
el fracaso como su capacidad de cambiar
el mundo. Dicen más: que 1848 y 1968 son
fechas más importantes que 1789 y 1917,
en referencia a las revoluciones francesa y
rusa. Éstas fueron superadas por aquéllas.
El concepto heredado y hegemónico aún de revolución debe ser revisado,
y lo está siendo en los hechos. Frente
a una idea de revolución centrada exclusivamente en la conquista del poder
estatal aparece otra, más compleja pero
sobre todo más integral, que no excluye
la estrategia estatal pero que la supera y
desborda. En todo caso, la cuestión de
conquistar el timón estatal es un recodo
en un camino mucho más largo que busca

algo que no puede hacerse desde las instituciones estatales: crear un mundo nuevo.
Para crear un mundo nuevo, lo que
menos sirve es la política tradicional, anclada en la figura de la representación que
consiste en suplantar sujetos colectivos
por profesionales de la administración, y
del engaño. Por el contrario, el mundo
nuevo y diferente al actual supone ensayar y experimentar relaciones sociales
horizontales, en espacios autocontrolados
y autónomos, soberanos, donde nadie
impone y manda el colectivo.
La frase clave de la cita es «espontáneas en el sentido profundo». ¿Cómo interpretar esa afirmación? En este punto hay
que aceptar que no hay una racionalidad,
instrumental y estadocéntrica, sino que
cada sujeto tiene su racionalidad, y que
todos y todas podemos ser sujetos cuando
decimos «Ya basta». Se trata, entonces,
de comprender las racionalidades otras,
cuestión que sólo puede hacerse desde
adentro y en movimiento, a partir de la
lógica inmanente que develan los actos
colectivos de los sujetos del abajo. Eso
indica que no se trata de interpretar sino
de participar.
Por encima de las diversas coyunturas
en que surgieron, los movimientos de la
plaza Tahrir, en El Cairo, y de la Puerta del
Sol, en Madrid, forman parte de la misma
genealogía del «Que se vayan todos» de la
revuelta argentina de 2001, de la guerra
del agua de Cochabamba en 2000, de las
dos guerras del gas bolivianas en 2003 y
2005 y de la comuna de Oaxaca de 2006,
por mencionar sólo los casos urbanos. Lo
común son básicamente dos hechos: poner
un freno a los de arriba y hacerlo abriendo
espacios de democracia directa y participación colectiva sin representantes.
Esa estrategia con dos fases, rechazo
y creación, desborda la cultura política
tradicional y hegemónica en las izquierdas y el movimiento sindical, que sólo
contemplan parcialmente la primera: las
manifestaciones autocontroladas, con
objetivos precisos y acotados. Esa cultura
política ha mostrado sus límites incluso
como rechazo a lo existente porque, al

no desbordar los cauces institucionales,
es incapaz de frenar a los de arriba y se
limita solamente a preparar el terreno
para el relevo de los equipos gobernantes, sin cambio de política. Esa cultura
política ha sido hábil para desplazar a
las derechas y ha fracasado a la hora de
cambiar el mundo.
Las revoluciones en marcha son estuarios donde desembocan y confluyen ríos y
arroyos de rebeldías que recorrieron largos
caminos, algunos de los cuales beben en las
aguas de 1968 pero las superan en profundidad y densidad. Rebeldías que vienen de
muy lejos, montaña arriba, para confluir
de modo imperceptible y capilar con otros
cauces, a veces minúsculos, para un buen
día mezclar sus aguas en un torrente donde
ya nadie se pregunta de dónde viene, qué
colores y señas de identidad arrastra.
Estas revoluciones son el momento
visible, importante pero no fundante
(fundamental/fundacional?), de un largo
camino subterráneo. Por eso la imagen
del topo es tan adecuada: un buen día
pega un salto y se muestra, pero antes ha
hecho un largo recorrido bajo tierra. Sin
ese recorrido no podría ver nunca la luz
del día. Ese largo andar son los cientos de
pequeñas iniciativas que nacieron como
espacios de resistencia, pequeños laboratorios (como los que existieron desde
finales de los años 90 en Lavapiés, Madrid)
donde se vive como se quiere vivir y no
como ellos quieren que vivamos.
Quiero decir que los grandes hechos
son precedidos y preparados, y ensayados
como señala James Scott, por prácticas
colectivas que suceden lejos de la atención
de los medios y de los políticos profesionales. Allí donde los practicantes se sienten
seguros y protegidos por sus pares. Ahora
que esas miles de microexperiencias han
confluido en estas correntadas de vida, es
momento de celebrar y sonreír, a pesar de
las inevitables represiones. Sobre todo, no
olvidar, cuando vuelvan los años de plomo,
que son esas trabajosas y solitarias experiencias, aisladas y a menudo fracasadas,
las que pavimentan los jornadas luminosas.
Unas con otras cambian el mundo.

no la dugui a terme un nombre important
de la població que ho pretengui, i actualment encara no hi és. En les darreres
eleccions tres partits van rebre la majoria
de vots, PP, PSOE i CIU, i tots tres duen
a terme polítiques contràries a allò que
reivindica la gent de les acampades, o dels
mobilitzats a la feina o a través de les xarxes
socials. Aquest fet mostraria que encara
ens falta molt camí en la formació i conscienciació de la població per tal de sumar
més gent, i gent amb més determinació.
Una de les tasques de les acampades és
estendre’s a d’altres poblacions, a d’altres
llocs, buscant els agents socials, mostrant
tota la pluralitat del cos social, per anar sumant forces i poder encarar aa setembre una
mobilització molt més massiva i efectiva.
–Quines són les potencialitats del
moviment i quins perills afronta?
–Penso que l’atractiu que ha representat
per a molta gent, i no només per a la gent
jove, és la oportunitat de participar en la
discussió permanent, especialment en
l’espai de les acampades. Moltes qüestions
que estaven presents però que no s’havien discutit en profunditat han trobat el
seu lloc a les places. Aquesta possibilitat
ha donat alegria, ha donat empenta, ha
generat capacitat d’organització i també
de comunicació entre les persones enllà
de les xarxes socials.
D’altra banda, un dels problemes seria
allargar el campament més del compte,
fet que suposaria el desgast de la gent i
impossibilitaria la feina en altres espais. La
plaça ara ja és un símbol que s’ha d’usar
com a tal per realitzar grans esdeveniments i trobades puntuals. També cal
afegir que la insistència a discutir segons
quins temes pot portar a la divisió que
històricament ha mantingut l’esquerra,
a diferència de la dreta que sempre va
unida rere la cartera. El fet que hi hagi
diferències no és negatiu en sí mateix; tot
el contrari, mostra la pluralitat de la gent,
però cal arribar a consensos de mínims.
–El moment actual de mobilització
social et recorda alguna situació anterior que hagis viscut personalment?
–Sí, em recorda moltes situacions. Em
recorda al Maig francès, però també em
recorda, a casa nostra, l’Assemblea de Catalunya, en la qual vaig participar. També
a les campanyes d’“Aturem l’Europa del
Capital” o “Contra el Deute Extern”. Però
sobretot em recorda a un procés endegat
temps enrere a la ciutat de Porto Alegre
(Brasil), anomenat Fòrum Social Mundial, traslladat de forma més propera al
nostre país amb el Fòrum Social Català,
les propostes del qual són molt similars a
les sorgides en les discussions a les places.
Caldria doncs conèixer-se i acostar postures, pensant en la celebració del 3er Fòrum
Social Català el proper gener de 2012.
–Per finalitzar, una crida a participar
tant del 15 com del 19 de juny?
–És molt important que la gent participi
en aquests actes i s’hi interessi, per tal de
continuar amb la mobilització i mostrar
una presència constant al carrer que faci
tirar la lluita endavant, sumant més gent
a cada pas.
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Ni retallades
ni hòsties

Acció
al Parlament

Pressupostos i retallades
El Govern de Mas s’ha decidit a reduir
el dèficit públic que arrossega l’administració pública des de fa molts anys i
que s’ha vist accentuat últimament. És
per això que, com a mesura extrema, ha
proposat una llarga llista de retallades
que s’aproven el dia 15 al Parlament que
afecten gairebé a tots els àmbits de la
nostra societat actual: sanitat, educació,
cultura, infrastructura, etc. A continuació veurem alguns exemples bastant
ilustratius:
Un dels sectors més afectats és el de
sanitat: per començar, tots els hospitals
de Catalunya han de reduir d’un 10% el
seu gast. Això implica un tancament de
quiròfans, la no renovació de contrates
temporals i una reducció del número de
llits. Tindrà un fort impacte a les llistes
d’espera; actualment, hi ha una cua de més
de 54.000 persones. Grans hospitals s’han
vist obligats a prescindir d’alguns serveis:
l’Hospital Clínic de Barcelona, per exemple, ha tancat el seu servei d’urgències del
carrer València. Tot i això, el departament
de Salut ha prioritzat les retallades en
inversions, en despesa administrativa i
en farmàcia, fixant una reducció al mínim
de l’activitst assistencial.
En educació, un altre sector fortament ressentit, només es cobriran el

El govern
es proposa
modificar
80 lleis
de cop amb
l’excusa de
l’Òmnibus

50% de les baixes laborals, es redueix en
2000 el número de docents i es congela
el pla de digitalització de les aules amb
ordinadors portàtils; només es continuarà
aplicant als centres on ja havia començat.
També es reduirà la partida d’inversions,
s’invertirà menys en edificis, el que cronificarà els barracons. Es reduiran entre
20 i 30% els pressupostos: això suposa
uns 400.000 euros menys per fer cara
al dia dia dels centres. A més, un gran
número de centres escolars han hagut
de cancelar millores, com ara l’aturada
de l’ampliació de l’escola Sant Antoni de
Vilamajor. Com a agravant, les retallades
tindran encara més impacte per el gran
aument d’estudiants nous, que no para
d’augmentar.
Les universitats també han sortit
malparades: com amb els hospitals, es
reduirà d’un 10% el seu finançament, és
a dir, més de 140 milions d’euros, a més
de no pagar el deute que la Generalitat
tenia amb aquestes. Augmentarà el preu
dels estudis universitaris, especialment
dels màsters.
Es reduiràn també d’un 8% els diners
destinats a investigació i es deixaran de
portar endavant una gran quantitat de
projectes d’infrastructura: no s’ampliarà
ni la línia 2 ni la 4 i es cancel·la la cons-

El Govern proposa la Llei de Simplificació, també confusament
anomenada Llei Òmnibus. Aquest
darrer nom ens sona: és el de la Llei
Estatal que es va aprovar en el marc
de la Directiva de Serveis de Mercat
Interior que es va aprovar fa 4 anys
amb l’objectiu de fomentar la competència professional. Però la Llei
Òmnibus a la catalana, presentada
aquesta setmana per la Generalitat,
es descentra en aquests propòsits i
pretén fer 80 reformes legislatives
que també ataquen el medi ambient, els drets i serveis socials i les
ajudes als joves.
L’avantprojecte està format per 631
articles i els seus impulsors diuen que
té el fi de “simplificar l’administració
per reactivar l’economia”. Una “reactivació” a costa de mantenir i incrementar les retallades en els serveis
socials de la ciutadania i orientada
al creixement econòmic de les grans
empreses privades. Alhora, nombroses institucions públiques perdran
competències o directament desapareixeran, com en el cas del Consell

trucció de les desalinitzadores de Blanes
i de Cunit, entre d’altres.
El sector cultural també es ressenteix:
el MNAC ha vist el seu pressupost reduir-se d’un 15%, el que comporta menys
exposicions i catàlegs. Es retalla d’un 10%
el pressupost del Liceu, cancel·lant totes
les representacions del mes de setembre.
Es baixaran els salaris dels treballadors
de TV3 i de Catalunya ràdio i es reduirà
la plantilla de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. El Teatre Nacional
de Catalunya rebrà entre 1,5 i 2 milions
menys que abans.
Fins i tot el sector administratiu patirà
aquestes conseqüències: no es cobrirà
cap baixa a l’administració, es postposa
la convocatòria del cos de bombers i es
redueix d’un 20% el nombre de Mossos
d’Esquadra.
La falta d’imaginació de la Generalitat en temps de crisi no sorprèn, ja que
imita els altres governs internacionals.
En lloc de reduir la despesa, es podrien
augmentar els ingressos: segons l’últim informe de FUNCAS, l’economia
submergida representa el 24% del PIB
espanyol i hi ha més de 4 milions de
treballadors no declarats. Posant algun
tipus de reglementació, es podrien evitar
totes aquestes retallades.

Català per la Pau. Amb l’aprovació de
la llei, es volen derogar també més
d’una trentena de lleis.
Bona part dels canvis legislatius
afecten l’àmbit dels serveis sanitaris, com ara el que proposa que
se cedeixi part dels equipaments
de l’Institut Català de la Salut a
grups privats, o el que dictamina
que a partir d’ara només les persones que portin al menys sis mesos
empadronades en un municipi català tindran dret a l’assistència del
Servei Català de la Salut. Encara
hem d’agrair, però, que aquesta
mesura antidrets bàsics no afecti
les atencions d’urgència.
Pel que fa al benestar social, el Govern
que ens representa ha decidit que cal
prescindir de la participació de les corporacions locals en el Consell de Coordinació de Benestar Social, Consell
que tampoc tindrà dret a participar
en l’elaboració dels plans estratègics
de serveis socials. Ara bé, totes les
empreses que vulguin lucrar-se amb
el servei als ciutadans podran formar

!

Serà una acció absolutament pacífica, no
violenta, massiva, i determinada. La llei que
obligava Rosa Parks a cedir el seu seient a
un blanc havia estat aprovada per un parlament. Gandhi va desobeir a un parlament
en iniciar la marxa de la sal. L’Apartheid a
Sud-àfrica va ser aprovat per un parlament.
Igual que a Atenes, a Reykjavík, a Madrid,
a València… Reivindiquem la legitimitat
de la desobediència civil per a oposar-nos
a l’aprovació de lleis injustes.
La democràcia no consisteix en una
formalitat, sinó en permetre realment
el govern del poble, per al poble. Ells
són el parlament, nosaltres som el poble.
Demostrarem que la democràcia no és al
parlament, sinó que es construeix cada
dia a les places del món. De Tahrir a Sol,
de Sintagma a plaça Catalunya. Milers de
persones ho hem cridat al sud i al nord
de la Mediterrània: “no ens representen”,
“li diuen democràcia i no ho és”.
Permetre que l’ f m i o la Comissió
Europea dictin les polítiques no és democràcia. Els pressupostos que pretén
aprovar c iu amb el suport del pp suposen
el major atac als serveis públics de la història d’aquest país, no són democràcia.
Als barris, 10 famílies són desnonades
cada dia de casa seva, mentre als parlamentaris només els importa rescatar els
bancs.Tot això, fent servir d’excusa la crisi.
No falten diners, sobren lladres. Li diuen
crisi, però és una estafa. Ho diem alt i clar:
el neoliberalisme actual és incompatible
amb qualsevol sistema que mereixi el nom
de democràcia. Si ells no estan disposats
a parar les retallades, ho farem nosaltres.
El dimecres 15 de juny construirem un cordó humà per a impedir que
s’aprovin les retallades pressupostàries.

part de la xarxa d’atenció pública de
serveis socials.
En matèria d’habitatge es vol eliminar l’article que forçava el lloguer
d’immobles buits en determinats
casos, mentre que l’adjudicació de
pisos de protecció oficial quedarà
en mans de promotors privats i es
podrà ser titular de més d’un habitatge d’aquest tipus.
Per als joves també n’hi ha. Els serveis i equipaments adreçats a aquest
sector es volen desregularitzar i se’n
fomentarà la gestió privada, a l’hora
que es desvirtua el Pla Nacional de
Joventut.
Finalment, pel que fa als atacs a les
normatives ambientals, la nova Llei
convergent suposa la vulneració de
22 legislacions internacionals, europees i estatals. Les associacions
ecologistes al·leguen que no han
estat informades d’aquesta Llei i
denuncien la proposta “d’esperit
antidemocràtic” per la manca de
transparència davant les entitats

afectades. Una de les injustificables
modificacions que es proposen és la
que permetrà la creació d’empreses
sense necessitat de presentar un
informe previ sobre l’impacte ambiental, com era obligatori fins ara,
per dir-ne només una.
Tot l’esmentat en aquest article és
només un incomplet resum de la
voluntat d’un Govern, però no la de
la majoria de catalans i catalanes. El
fet que tota aquesta llista de modificacions i derogacions legislatives
vulgui ser aprovada d’una sola tirada i sense cap demora evidencia
el fet que patim les conseqüències
de tenir una democràcia malalta i
fal·laç. Molts ja hem decidit que no
volem seguir sent titelles mogudes
pels interessos de polítics, banquers
i grans empresaris. I tu?
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De la indignació
a l’autodeterminació
Assamblees
de barris
1

La Barceloneta
Mail: pdefensabarceloneta@yahoo.es
Blog: assembleabarceloneta.wordpress.com
Facebook/LaBarcelonetaRebel
Twitter: #AssembleaBcnta
Lloc: Plaça del Mercat “La Repla” C/Andrea Dória, 1
(darrere l’església)

2

Besòs
Mail: albesos@gmail.com
Lloc: Rambla Prim 76-78

3

Carmel
Blog: assembleacarmel.wordpress.com

4

Casc Antic
Mail: acascantic@riseup.net
Blog: assembleacascantic.wordpress.com
Twitter: @acascantic
Assemblea: Tots els dimecres a les 20h
Lloc: Forat de la Vergonya

5

6

7

8

9

21

11

Clot–Camp de l’Arpa
Mail: assembleasocialclotcampdelarpa@gmail.com
Blog: assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com
Facebook/assembleasocialclotcampdelarpa
Assemblea: Cada dimecres a les 19h
Lloc: Plaça del Mercat del Clot

9

20

L’Eixample Dret
Mail: dretsocialseixample@gmail.com
Blog: dretsocialseixample.wordpress.com
Facebook/dretsocialseixample
Twitter: @ADSEixample
Assemblea: Cada dimecres a les 20,30 h
Cassolada: Cada dimecres a les 20 h
Lloc: Plaça Sagrada Família

7

18

23

L’Eixample Esquerra
Mail: ass.eixamplesquerra@gmail.com
Assemblea: Dimecres 8 de juny a les 20 h
Lloc: AAVV Avinguda de Roma 139, baixos.

15
16

Gòtic
Mail: asambleagotic@gmail.com
Blog: asambleagotic.blogspot.com
Facebook/asambleagotic
Twitter: @asambleagotic
Assemblea: Cada dimecres a les 20,30 h
Lloc: Plaça de la Merce

1

Gràcia
Mail: assembleadegracia@gmail.com
Blog: assembleadegracia.com/blog
Twitter: assemblea_vdg
Assemblea: Cada dilluns a les 19 h
Lloc: Plaça de la Vila de Gràcia

10

Horta–Guinardó
Mail: assembleasocial@gmail.com
Blog: assembleasocialhg.wordpress.com
Assemblea: Cada dimarts a les 19 h
Cassolada: Cada dia a les 21 h des del balcó o carrer
Lloc: Plaça del Nen de la Rutlla

11

Les Corts
Mail: assembleadebarrilescorts@gmail.com
Blog: assemblealescorts.wordpress.com
Facebook//asslcorts
Twitter: http://twitter.com/#!/AssembleaLCorts
Assemblea: Cada dilluns a les 21 h
Cassolada: Cada dilluns a les 20,30 h
Lloc: Plaça Concòrdia

12

Montbau (Associació de veïns)
Mail: associacio@veinsmontbau.org
Web: www.veinsmontbau.org

13

Nou Barris
Mail: acampada9barris@gmail.com
Blog: www.acampada9barris.wordpress.com/
Twitter: #acampada9barris
Assemblea: Cada dimecres a les 19 h
Lloc: Marquesina Via Júlia

4

8

14

Poblenou
Mail: assembleasocialpoblenou@gmail.com
Web: www.assembleasocial.poblenou.org
Facebook/assembleapoblenou
Twitter: @assembleapoble9
Assemblea: Cada dimecres a les 20, 30 h
Lloc: Can Felipa
Cassolada: Cada dimecres a les 20,30 h
(Rambla de Poblenou–Ramón Turró)

15

Poble Sec
Mail: assembleapoblesec@gmail.com
Blog: assembleapoblesec.blogspot.com
Facebook/Assemblea Poble Sec
Twitter: #assembleapoblesec
Assemblea: Cada diumenge a les 17 h
Lloc: Plaça del Surtidor

16

Raval
Mail: asamblearaval@riseup.net
Assemblea: Cada dimarts 19h
Lloc: Rambla Raval–Sant Rafael

17

Sant Andreu
Mail: assembleasantandreu@gmail.com
Blog: assembleastap.wordpress.com
Facebook/Assemblea Sant Andreu
Assemblea: Cada dimarts a les 20 h
Lloc: Plaça Ofila

18

Sant Antoni
Mail: correu.gentdesantantoni@gmail.com
Blog: assembleasantantoni.wordpress.com
Facebook/Assemblea Sant Antoni
Assemblea: Cada dimecres a les 20 h
Lloc: Jardinets d’Alguer

19

Sant Martí–La Verneda
Mail: santmarti.acampadabcn@gmail.com
assemblea. verneda.santmarti@gmail.com
Blog: assemblea-vernedasantmarti.blogspot.com
acampadabcn.wordpress.com/barris
Facebook/assemblea.vernedasantmarti
Assemblea: Cada dimarts a les 20 h
Lloc: Plaça Ram de l’Aigua (Rambla Guipuscoa
i Cantàbria)
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Una plaça Catalunya
a cada barri, a cada vila,
a cada poble!

12

22
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3

17

10

6
19
5

2
14

20

Sants (acampada)
Mail: acampadasants@gmail.com
Blog: acampadasants.wordpress.com
Facebook/acampadasants
Twitter: @acampadasants
Assemblea: Cada 2 dies aprox (confirmar al blog)
Lloc: Plaça de Sants

21

Sarrià
Mail: assembleasarria@gmail.com
23
Blog: assembleasarriasantgervasi.wordpress.com
Facebook/acampadasants
Twitter: @sarriasantgervasi
Assemblea: Cada dijous a les 20 h
Lloc: Plaça Sarrià (en cas de pluja a la Casa Orlandai)

22

Vallcarca, el Coll, La Teixonera,
La Salut i el Carmel
(L’Assemblea Muntanya)
Mail: assembleamuntanya@gmail.com
Web: www.indignatsmuntanya.tk
Twitter: #assembleamuntanya
Assemblea: Cada dijous a les 20 h
Lloc: Plaça Salvador Allende
Zona Franca
Mail: indignatszonafranca@gmail.com
Blog: indignatszonafranca.blogspot.com
Lloc: Plaça Marina

El 16 de maig, unes 100 persones ens vam
trobar al mig de la plaça Catalunya. La
convocatòria provenia de les xarxes socials, però moltes de les que ens vam trobar
el primer dia érem gent que treballa des
de fa anys per l’autoorganització als barris
de Barcelona i a viles de l’àrea metropolitana. El tercer dia ens vam organitzar per
comissions i l’extensió fora de la plaça va
començar a ser una realitat. La gent venia
amb la necessitat de trobar quelcom al
barri o al poble que li permetés traslladar
l’esperit del moviment 15M a tots els racons de la geografia catalana. Del twitter
a plaça Catalunya i de la plaça Catalunya
al barri o al poble. Era màgic veure com
persones arribades d’indrets on no hi havia
assemblees creaven un grup dinamitzador
allà, davant mateix de la carpa d’extensió:
“A veure, mira, convoquem per aquest
divendres a la plaça del poble i a veure si
la gent respon”; tornaven al cap d’uns dies
esperançades: “Saps l’assemblea que vam
convocar? Doncs van aparèixer no sé d’on
300 persones, brutal!”. Per fi la gent havia
deixat de viure el malestar dins les seves
quatre parets i sortia a les places a dir la
seva, a explicar com se sentia i a donar
idees per a la intel·ligència col·lectiva que
allà es creava.
Les assemblees de barri que es van
constituir durant l’estiu per preparar la
Vaga General del 29S remuntaven, s’ampliaven, es redefinien i agafaven la força
de l’espontaneïtat. Barcelona ja gaudia
abans del 15M d’una coordinació entre alguns barris que tenien assemblea. Això ha
ajudat molt a les tasques de coordinació.
Però hem passat de 12 assemblees a 23 assemblees. Ha augmentat quantitativament
el nombre de veïnes i veïns que en formen
part. També han augmentat els fronts:
indignació amb els que manen, indignació
amb la banca i la dictadura del mercat,
educació, salut, habitatge, medi ambient,
comunicació, especulació, cooperatives de
consum, defensa dels drets socials i civils,
autoorganització, assemblees populars de
contrapoder, desobediència civil, accions,
mobilitzacions, coordinació amb altres
assemblees de Barcelona o de Catalunya.
El 28 de maig es feia la primera trobada de barris i pobles de l’àrea metropolitana per compartir experiències i
definir línies d’actuació conjunta: una
xarxa de suport mutu veïnal contra els
desnonaments, mobilitzacions i accions
del moviment 15M i la preparació d’una
vaga social de tots i totes. El somriure i la
determinació eren la constant, i la il·lusió
i l’esperança els sentiments compartits.
Moltes diuen que s’està recuperant l’esperit del moviment veïnal dels 70. Indignades d’aquella generació comparteixen
amb les indignades que surten de l’institut
velles estratègies farcides de noves tàctiques. Pensem i actuem de forma unitària,
des de baix, des de les viles i els barris, per
organitzar políticament el malestar social
i la indignació, per articular els projectes

sectorials existents i organitzar-nos totes
aquelles que lluitem per canviar l’ordre establert. Solidaritat i confiança comencen
a trenar-se de nou, recuperant les places
i els carrers com a espais de socialització
on fer democràcia real, on prendre decisions col·lectives per transformar la vida
quotidiana i crear poder popular; definint
les necessitats dels veïns i les veïnes i del
barri, compartint recursos, xarxes i coneixements per fer caure el capitalisme,
per fer de les alternatives al sistema una
realitat articulada i coordinada amb altres
comunitats polítiques.
El 4 de juny es va celebrar una trobada de tot Catalunya, de les més de 100
assemblees que en aquestes tres setmanes
s’han constituït arreu del territori català. Una trobada on es respirava apoderament, pèrdua de por, ganes d’incidir
en la política municipal denunciant els
abusos i les injustícies i alhora creant una
altra forma de relacionar-se, d’actuar i de
participar. Una trobada que remarcava
la institucionalització de les places com
a àgores del poble, lloc de trobada, de
discussió, de coneixença, de presa de
decisions. “L’acampada és una eina, un
mitjà, no un fi en ella mateixa”. El fi va
molt més enllà de l’acampada i de la plaça
Catalunya. Es va acordar que ara tocava
pressionar el poder i mostrar el nostre
rebuig de com s’estan fent les coses, es van
consensuar tres moments clau: 11 de juny,
concentracions davant dels ajuntaments
coincidint amb la investidura de la majoria
d’alcaldies (excepte les de Barcelona i
Girona); 14 de juny, acampada al Parc de
la Ciutadella, i 15 de juny, bloqueig per
aturar el Parlament i obrir un debat sobre
quins són els pressupostos que la ciutadania necessita; 19 de juny mobilització
popular, manifestació massiva.
Potser el més interessant de tot aquest
moviment es com s’està fent i es farà l’extensió als barris i als pobles, al forn de pa,
a la llibreria del barri, al bar del rotllo, al
petit comerç que està a punt de tancar, a
l’associació de veïns i veïnes, a l’associació
cultural, a l’esplai, a la biblioteca, al casal de
joves, a l’ateneu popular, a la cooperativa
de consum, a la cooperativa de treball,
al casal d’avis, al mercat municipal, a la
plataforma en defensa del territori, al col·
lectiu feminista, al centre social okupat, al
grupet d’amigues que no es belluguen mai
per res, al militant que ja havia perdut la
fe en la humanitat, al grup de teatre que
mai es mulla, a la ràdio local, als músics
i artistes, a l’institut, al centre d’atenció
primària, a la canalla que juga a la plaça…
Difondre la indignació per passar a l’acció.
La lluita per recuperar la vida resta oberta,
quotidiana. Trobem voluntats entrellaçades, que parteixen de l’acció política col·
lectiva com a forma de canviar les coses,
que lluita, que no abaixa el cap, que està
creant alternatives. Com diu ara un (b)vell
partisà, Stéphane Hessel, a Indigneu-vos:
“Crear és resistir, resistir és crear”.
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La situación
en los puestos
de trabajo
Las relaciones laborales nos guste o no
son quizás uno de los aspectos fundamentales del conflicto existente en una
sociedad capitalista. No es la única, pero
sí quizás aquel lugar donde el conflicto
y la definición de las partes sociales se
puede observar con más clarividencia.
Sin ánimos de entrar en aspectos analíticos que harían correr tinta, este breve
artículo pretende mostrar la realidad de
una clase, la nuestra, la trabajadora en
un territorio concreto, el dominado por
el estado español.
Nuestra clase representa lógicamente
la mayoría de la población, a la vez que es
el eslabón débil en las relaciones laborales, siempre que se entiendan las mismas
como la relación entre trabajadores y
patronos. La historia nos ha enseñado
que la unión y la lucha colectiva en los
centros de trabajo es una mejor herramienta que las relaciones individualizadas
entre empresarios y trabajadores. Los
sindicatos son pues fruto de esa necesidad.
La evolución de los mismos en España
es solo una causa y una consecuencia a
la vez de la pérdida de la fuerza obrera
que antaño era hegemónica en ciudades
como Barcelona. Si bien somos mayoría, una aplastante mayoría, los valores
colectivos y comunitarios propios de la
clase del pueblo al fin y al cabo llevan ya
demasiados años en el estercolero de la
historia a cambio de unos valores sociales
basados en el individualismo, la jerarquía
y la lucha horizontal (entre iguales) en
vez de ejercerse la misma en términos
verticales (entre clases).
La pérdida de esta fuerza a nivel
organizativo, técnico, cultural, social y
económico hace y provoca si cabe, que
ante una crisis económica como la actual la patronal junto con los gestores de
las diferentes administraciones públicas
vuelvan a dar una vuelta de tuerca más
en las ya precarias condiciones de vida
de nuestra clase.
Vayamos pues a analizar brevemente
en que han consistido estas reformas
típicas de unas clases que en nada son
neutrales ni mucho menos miran por
el bienestar material de las clases populares.
A mediados del pasado año 2010, se
aplicó por parte del gobierno español una
reforma laboral de nefastas consecuencias
para las condiciones de trabajo en las
empresas. La misma en aspectos como
los despidos es claramente regresiva para
nuestra clase. Se facilitan los despidos
objetivos (20 días por año trabajado) por
causas económicas y organizativas, convirtiendo los errores de “procedimiento”

en el despido por parte del empresario en
despido improcedente en vez de nulo (readmisión del trabajador). En definitiva el
despido va a ser libre y solo les va a costar
a las empresas 12 días por año trabajado
(ya que los 8 restantes los paga el fogasa).
Paralelamente se facilita el despido de los
empleados públicos (excepto funcionarios) mediante despidos objetivos.
En aspectos relacionados con la temporalidad se permite la contratación de
las etts en la Administración Pública con
las nefastas consecuencias que ello tiene
para la clase y su organización en los centros de trabajo, a la vez que se permite
que las mismas formen parte del servicio
“público” de empleo.
Con esta reforma laboral se facilita
que la jornada de trabajo sea libre para
el empresario, se facilita el descuelgue
salarial y se facilita el despido parcial sin
indemnización alguna (reducción entre
un 10% y un 70% de la jornada).
La misma fue contestada con una
huelga general el 29 de setiembre del
pasado año con un seguimiento desigual
geográfica y sectorialmente.
Meses después los agentes sociales
(ccoo y ugt junto con ceoe y cepyme)
firmaban junto al gobierno de turno una
reforma de las pensiones que alargaba la
edad de jubilación desde los 65 a los 67
años, siendo necesarios cotizar más años
para percibir el 100% de la pensión, a la
vez que se reduce la cuantía de las mismas
ya de por sí paupérrimas.
A todo ello cabe añadirle una nueva
reforma laboral, en este caso de la negociación colectiva la cual tiene de nuevo
nefastas consecuencias sobre nuestra
clase. Es de suponer que la misma va a
comportar un incremento de la precariedad laboral, del paro junto a una nefasta
pérdida de derechos. La misma pretende
debilitar la capacidad de negociación y
presión de los trabajadores, modificará
la estructura de negociación colectiva
favoreciendo los intereses empresariales. En otro orden de cosas, facilita aún
más el descuelgue salarial y la pérdida de
poder adquisitivo de los salarios, amplia
la flexibilidad laboral y la desregulación
a la vez que se perderán los derechos
adquiridos en los convenios. A la vez el
proceso de centralización en algunos
aspectos fortalecerá el poder de los sindicatos mayoritarios (ccoo y ugt) a la
vez que se incrementará el papel de los
convenios de empresa en detrimento de
los de sector.
Estas reformas en el marco laboral no
son más que la de una dinámica de empeoramiento en las condiciones de trabajo

que se siguió llevando a término incluso
en los años de crecimiento económico.
Crecimiento que en ningún momento
benefició a nuestra clase en su conjunto, a
la vez que ya en aquellos años se realizaron
reformas del mercado de trabajo regresivas
para los intereses obreros.
La situación es francamente nefasta,
si bien la cuerda de tanto tensarla puede
provocar que se rompa. La rotura de la
misma implica automáticamente el fin de
un activo en si mismo (para el gobierno y
las empresas se entiende) como es la paz
social. Hace años, como bien se explica
en un libro titulado “Venjança de clase”,
los trabajadores del área de Barcelona
aguantaron situaciones extremas que de
tan lejanas parece que no se puedan repetir. Desgraciadamente esos años, esas
situaciones están volviendo.
El empeoramiento constante de las
condiciones de trabajo, el alargamiento de las jornadas de trabajo, la pérdida
constante de poder adquisitivo, la elevada tasa de paro (bastante superior al
20% oficial), los múltiples desahucios,
la represión empresarial y políciaca, etc,
hacen necesario volver a usar métodos de
solidaridad colectiva que algunos daban
por desterrados y que quizás nunca deberían de haberse dejado de usar.
La mano dura contra empresarios,
mafiosos, políticos, directivos y liberales debe volver a estar presente. Cada
vez más, nuestra clase es consciente de
que o es ella o es nuestra enemiga quien
gana. Que aquellos falsos puentes entre
su clase y la nuestra se están rompiendo
a marchas forzadas. Seguramente y como
se escucha cada vez más en calles, tajos y
otros espacios de sociabilidad, cuando el
derecho laboral deja de ser efectivo, los
mecanismos de justicia popular se van
a tener que ir aplicando de nuevo con
contundencia.
Para ello la necesidad de organizarse, de responder colectivamente a los
ataques protagonizados por el empresariado nacional, el inversor extranjero
y las administraciones públicas se hace
hoy más necesario que nunca. Defensa de la clase en aquellas empresas que
osan ofender nuestros intereses de clase.
Presión a aquellas empresas que teniendo
beneficios no contraten a trabajadores
en paro, paralización de desahucios de
familias trabajadoras, paralización de los
principales flujos, junto con la meditada
respuesta sobre los responsables de dicha
desfachatez son simples ideas para algo
que no es nuevo en este territorio y que
no hace tantos años se pudo contestar
con firmeza.

Informació
de les comissions
i contactes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Comissió acció:
comissio.accio.acampadabcn@gmail.com
Comissió art:
art.activitats.acampadabcn@gmail.com
Comissió activitats:
activitats.acampadabcn@gmail.com
Comissió teatre:
comission.teatroacampadas@gmail.com
Comissió infraestructura:
infraestructuras.acampadabcn@gmail.com
Comissió diversitat sexual i de gèneres
Comissió economia:
comissioeconomia.acampadabcn@gmail.com
Comissió pirates:
pirates.acampadabcn@gmail.com
Comissió hort:
hortplcat@gmail.com
Comissió comunicació:
comunicacioacampadabcn@googlegroups.com
Comissió internacional:
comisiointernacional@gmail.com
Comissió audiovisuals:
acampadabcnav@gmail.com
Comissió gent gran:
c.adultosymayores@gmail.com
Comissió habitatge:
habitatge.acampadabcn@gmail.com
Comissió immigració:
migrantes.comision@gmail.com
Comissió diversitat funcional
Comissió gràfica:
comissio.accio.acampadabcn@gmail.com
Comissió jurídica
Comissió teràpies naturals:
terapiesnaturals.acampadabcn@gmail.com
Comissió salut:
sanitat.acampadabcn@gmail.com
Comissió medi ambient:
mediambient.acampadabcn@gmail.com
Comissió harmonia
Comissió educació:
comissioeducacio.acampadabcn@gmail.com
Comissió continguts:
acampadabcn.comissiocontinguts@yahoo.com
Comissió feministes indignades:
feministesindignades@pimienta.org
Comissió extensió:
extensio.acampadabcn@gmail.com
Comissió difusió:
difusio.acampadabcn@gmail.com
Comissió vaga i manifestacions
Comissió convivència
Comissió biblioteca
Informació
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Crònica
de l’acampada
“Podran arrancar mils de flors,
però mai podran aturar la primavera”.

Estado español

Internacional

Interacampada en Madrid: 56 acampadas representadas, dos días de reunión y la intención de volverse a encontrar para coordinar
la búsqueda de respuestas.

Somos los indignados, los anónimos, los sinvoz.
Estábamos en silencio pero a la escucha, observando. No para mirar hacia arriba, donde están
los que llevan las riendas del mundo, sino a los
lados, donde estamos todas y todos, buscando el
momento de unirnos.

El primer encuentro estatal de acampadas tuvo
como principal objetivo saber qué estaba pasando en el resto de la Península y cómo se habían
organizado los que están hartos de este sistema,
de Múrcia a Soria y de Mérida a Reus. Y las previsiones no nos defraudaron: mucha honestidad,
muchas ganas de construir una sociedad mejor y
una sorprendente similitud en el desarrollo paralelo
de las acampadas. Los asistentes de Barcelona
vimos sentimientos de hermandad con el resto de
compañeros que, sin conocernos ni coordinarnos,
estábamos recorriendo un camino muy parecido
con los mismos problemas, objetivos y fuerzas.
Como recordaréis, las acampadas empezaron en la
plaza del Sol un domingo, seguidas de Barcelona y
Granada antes del martes, Valencia, Zaragoza, Sevilla,
Lleida, Girona y Tarragona el viernes de esa semana.
Las dificultades para organizarse en cada acampada
se suman a la necesidad de coordinarse con el resto
del mundo y mantener la propia autonomía. Desde
Barcelona fue difícil, pues nos llegaban comunicados de otras acampadas preguntándonos qué
hacer o qué pasos dar. Siempre hemos mantenido
el respeto para que las acampadas de ciudad o de
barrio, las asambleas y demás grupos encuentren
sus respuestas y su ritmo.
Como fruto de esta coordinación horizontal salieron
varias decisiones consensuadas: la primera es que
estamos en contra de los recortes presupuestarios,
de salvar a la banca con dinero público y de apoyar
a trabajadores, autónomos, parados, amas de casa,
inmigrantes, etc.
Marco general de reivindicaciones:
• Democracia directa (no solo política, sino
económica: no más recortes ni subvención a
bancos).
• Modificación del sistema financiero (si es necesario a través de huelgas).
• Transparencia política, judicial y financiera de
los partidos políticos.
Se apuntaba la posibilidad de convocar una asamblea estatal (habrá que discutirlo).

No nos representan partidos, asociaciones o sindicatos. Tampoco queremos que así sea, porque
cada cual se representa a sí mismo.Queremos
pensar entre todos cómo crear un mundo donde
las personas y la naturaleza estén por encima de
intereses económicos. Queremos idear y construir
el mejor de los mundos posibles. Juntos podemos
y lo haremos. Sin miedo.
Las primeras chispas prendieron en los países árabes,
donde cientos de miles de personas tomaron las
plazas y calles recordando a sus gobiernos que ellos
son el verdadero poder. Luego fueron los islandeses
quienes salieron a las calles para expresarse y decidir
su futuro; el pueblo español no tardó en tomar las
plazas de barrios, pueblos y ciudades. Ahora la
mecha se extiende rápidamente por Francia, Grecia,
Portugal, Italia y Turquía, mientras llegan ecos de
América y Asia y nuevos focos aparecen cada día
por doquier. Si los problemas son globales, la revolución será global o no será. Es hora de recuperar
nuestros espacios públicos para debatir y construir
entre todas y todos el futuro.
El día 19 de junio llamamos a la #Globalrevolution.
Llamamos a la ocupación pacífica de las plazas
públicas y a la creación de espacios de encuentro,
debate y reflexión. Es nuestro deber recuperar el
espacio público y decidir juntos el mundo que
queremos.
¡Toma la plaza! ¡Toma las calles!

La Plaça no estava tan buida i silenciosa
des d’abans del 15 de maig. Per un moment
pareix que tot ha sigut un somni, que res
ha succeït, que les flors no han germinat,
que s’han assecat en poques hores i mai
tornaran a recuperar la seva esplendor.
Tot sembla ser gris la tarda del 27 de maig,
un dia que realment és radiant, de fet,
el sol brilla i les flors floreixen. Els pocs
que queden dormen a l’herba o treballen
en el que poden a les comissions per la
por de no poder tornar a treballar. Tots
els ocupants de la plaça formen part de
petites expedicions a les escombraries o
als carrers per buscar cartrons, plàstics,
fustes... Tot els servia.
A poc a poc, pràcticament cada grup
de treball té una taula. Els que el cos
encara els aguanta, tot i el cansament
del matí, no paren de riure, en aquest
moment, tot és motiu per a una riallada.
“Anem al local a buscar cavallets! Ràpid!”,
se sent. Tothom còrrer i gasta les últimes
forces de reserva per recuperar les infraestructures que ja abans havien construït,
però que de sobte, no n’ha quedat cap
rastre. Totes tenen la pell cremada pel
sol, moltes es descobreixen blaus a les
cames o als braços, les extremitats els fan
mal, però el més sorprenent és que totes
somriuen. Uns quants joves dediquen
aquelles hores de suspens per aixecar
pancartes: “No us podreu emportar la
revolució”, està escrit en grans lletres de
colors en un enorme cartró que amb fils
han fet aguantar entre dos arbres.
Passades les 6, les persones a poc
a poc, com petites flors, comencen a
aparèixer al lloc de reunió. El mar de
gent comença a inundar la plaça, desbordant-la. Unes venen de la manifestació
contra les retallades en Sanitat, que ha
tingut lloc sense conflictes, com estava previst, però encara amb més èxit
i suport. Totes tenen un compromís a
les set, es reuneixen 20.000 flors per
tornar a reprendre la primavera. Formen
un prat de gent on cada unitat per si
mateixa llueix la seva bellesa, però és
en conjunt com forma una imatge d’un
encant díficilment igualable. Una imatge
que alegra als tristos, torna la cordura
als bojos i fa enbogir-ne d’altres.
A la plaça totes les persones s’abracen, es feliciten per tornar a innundar-la.
Algunes ploren, llàgrimes d’alegria que
expressen tot allò pel qual sobren les
paraules i no cap a les imatges. Tothom
porta un somriure d’orella a orella impos-

sible d’apagar. “Felicitats i molta força!”,
desitja molta gent gran i famílies als que
estan rere els taulells precaris; “Recordeu
que no esteu sols, molta gent té el cor
amb vosaltres”. La marea humana ocupa
la plaça i s’estén fins als carrers del costat,
tot està ple. Rep a totes aquelles que volen
sumar-se a reflorir-la, persones amb les
mans pintades de blanc en senyal del seu
suport. Les emocions són molt fortes, i
es fan notar, brollen per les comissures
dels llavis, per la brillantor dels ulls. Totes
comparteixen el mateix sentiment com
aquells nens pujats damunt dels seus pares
que porten una pancarta, com aquell avi
envoltat de joves i, fins i tot, aquells dos
nous amics que s’abracen com si haguessin
compartit una vida junts. Són moltes les
persones que acudeixen puntualment, a
les set, per reclamar que les deixin florir.
S’han convocat improvisadament, es reuniran totes per expressar-se lliurement,
per assistir a la cassolada, l’assemblea
i per quedar-se. Volen reconstruir tot
allò que fins ara han creat. Remuntar les
comissions, les tendes per poder continuar
com si res hagués succeït sense saber que
allò que estan fent en aquest moment és
més important que allò que volen oblidar.
Totes volen deixar constància del seu
sentiment, signen i aporten tot el que
poden al mateix temps que agraeixen
poder fer-ho.
El so del micròfon central no arriba
a la multitud, però no importa, l’alegria
compartida és suficient per a l’esdeveniment; i per a les persones que durant
dies han estat a la plaça, només els ulls els
saturen la ment de sentiments. La Plaça
mai ha estat tan plena; “Aquesta imatge
forma part del somni més idealitzat que
he tingut dintre, no em crec que el que
estic veient sigui la realitat”, exclama una
noia rere un taulell amb els ulls plorosos,
i tensos per voler-los obrir més i així impregnar-se més del moment.
Totes les persones volen compartir
aquest instant en que germina la feina,
les llavors sembrades en els cors de la
gent durant els dies previs treuen les
seves flors. El segon precís en que floreixen les mans blanques dels milers de
persones que inunden Plaça Catalunya.
Totes comparteixen la mateixa il·lusió, esperança i alegria. Totes desprenen aquest
sentiment, com si de pol·len es tractés,
que vibra en l’ambient i l’encanta. Es
feliciten per haver recuperat l’acampada
de Plaça Catalunya.
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Les cares ocultes del poder
Els autèntics anti-sistema

!

Ells no porten els seus fills a l’escola pública, elles van a les mútues privades,
tots i totes tenen cotxes oficials, dinen
sovint en restaurants, fan estances en
hotels de luxe. Gent que neteja per ells,
gent que cuina per elles, gent que els
porta amunt i avall sense esforç, només
amb el gest de moure el dit, de donar
una ordre. Tots posseeixen prou diners
per viure sense preocupacions pel seu
futur i el dels que estimen. Tot i així en
volen més, i es dediquen a la política o bé
dirigeixen honoríficament grups d’opinió
i de pressió. I encara reben més diners
tant de les institucions públiques com
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Felip Puig

de les empreses que, tot i tenir beneficis
astronòmics, acomiaden treballadors i
treballadores.
I no només això, des dels seus llocs de
poder controlen els ressorts i mecanismes
que fan canviar les nostres vides, que ens
fan treballar fins als 67 anys, que precaritzen el treball dels més joves, que fan
fora famílies de les seves cases quan no
poden pagar perquè s’han quedat sense
feina. Eliminen l’impost de successions,
per poder perpetuar la seva dinastia sense
haver de retornar res a la societat, mentre
la resta ben poc tenen per deixar a les
seves filles. Creen fons d’inversió per
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Carlos March Delgado
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Net del principal finançador de l’alçament militar
de Franco, Juan March Ordinas. Segons Forbes,
amb el seu germà Juan, són la 3a família més rica
de l’estat espanyol. President de la Banca March
i de la Corporación financiera Alba, des d’on
controla la siderúrgica Acerinox, la constructora
acs, i les energètiques Unión Fenosa i Iberdrola.
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Nathaniel C.J. Rothschild
4th Baron Rothschild. El cap més visible d’una
extensa família de banquers amb representació
a Anglaterra, França, Itàlia, Luxemburg, Bèlgica,
Suissa i eua. Es dediquen a la banca privada i
gestió de grans patrimonis des de la discreta
Banca Rothschild i acostumen a operar des de
paradisos fiscals com les Illes del Canal o Luxemburg. Estan vinculats als negocis de l’or, l’urani
i altres minerals. I també a Shell i a News Corp.,
gegant de la premsa.

Boi Ruiz
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Polític català i doctor en Medicina. Ha estat
plenament implicat a la Unió Catalana d’Hospitals, associació empresarial d’entitats sanitàries,
com a director general de la mateixa de 1994
a 2008 i com a president des de 2008 a 2010.
és vocal de la Junta Directiva d el Foment del
Treball Nacional i vocal en representació del
sector empresarial en el Consell de Direcció del
CatSalut.El 2010, Artur Mas, president de la
Generalitat, el nomenà conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya, càrrec que accedí el
29 de novembre de 2010.

Enginyer civil de camins, canals i ports per la upc i
polític català. Conseller de Medi Ambient i de Política
Territorial i Obres Públiques amb el govern de Jordi
Pujol, des del 29 de desembre de 2010 és Conseller
d’Interior amb el govern d’Artur Mas. President
(1988–1996) del Consell d’Administració d’adigsa,
empresa pública de la Generalitat. Puig, que va arribar
a copar fins a 41 càrrecs consecutivament, va ser
relacionat amb el pressumpte cobrament de comissions il·legals a adigsa, que depenia del departament
controlat per ell. Puig no està imputat, en un procés
en què els constructors han declarat que la trama
corrupta va arribar a tarifar comissions de fins al 20%.
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evadir impostos a través de les SICAV
(inversió mínima 2.400.000 euros), mentre
exigeixen una major contribució a través
d’impostos i sacrificis en el benestar i la
dignitat.
Per això mereixen ser assenyalats
com a responsables, com a culpables,
com a personatges que han de ser jutjats públicament. Cal perseguir-los tot
recordant-los en tot moment les contradiccions que perpetuen i que no fan més
que accentuar la divisió dins la societat
entre pobres pobríssims i rics riquíssims.
És cert que alguns d’ells són personatges
que no es deixen veure sovint, preferei-

Duquesa de Alba

David Rockefeller
El patriarca viu de la Família Rockefeller, la família
més rica de la història. A través del JP Morgan
Chase, controla les finances mundials. Mitjançant
les seves persones de confiança i dels diferents
think thanks (grups de pressió) que ha fundat,
és potser encara als 96 anys l’home més influent.
A eua, acostuma a finançar el partit del govern
i el de l’oposició de manera que sempre guanya.

*
Próximamente podréis encontrar la versión en castellano en el blog.
Find the english version on the website soon.

Salvador Alemany
Empresari català, actual president d’Abertis
El grup Abertis, que inclou com a principals
inversors a la Caixa i a la constructora acs, està
dedicat al negoci de les autopistes , aparcaments
, logística , xarxes de telecomunicacions (Retevisión, Hispasat i Eutelsat) i aeroports, amb
presència a França, Itàlia, Portugal, Argentina,
Xile, Regne Unit, Puerto Rico, Colòmbia, Bolívia, Marroc, Estats Units i Andorra. També és
president del Círculo de Economía de Barcelona.
Al desembre de 2010, Artur Mas li va oferir ser
Conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya, negant-se a ocupar el càrrec.
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Cayetana de Alba, és una aristócrata espanyola,
XVIII duquesa d’Alba, cap de la Casa de Alba.
És la persona amb més títols nobiliaris del món,
reconeguts per un govern legal: cinc vegades duquesa, divuit marquesa, vint condesa i molts més.
Gaudeix, com a major terratinent latifundista
d’Espanya, de varis beneficis econòmics reportats per les seves finquse i propietats agrícoles.
Aquests ingressos adjudicats a través de les
subvencions de la Unió Europea, es comptabilitzen entre 5 i 9 millions d’euros segons les fonts,
perjudicat així a milers de petits productors.
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xen l’anonimat i promouen la ignorància
respecte a la seva existència. Per això
cal investigar-los, saber on viuen, on es
mouen, amb qui treballen, on es reuneixen, qui són els seus aliats i còmplices
als governs i institucions. Només així,
controlant-los, ens en podrem alliberar,
evitant la corrupció, l’evasió fiscal, el tràfic
d’influències. Recordant-los que existim
encara que sigui sota el seu jou, doncs
un dia deixarem d’obeir i ens decidirem
a aixecar-nos. De fet ja hem començat!
Els mercats ens han fet esclaus, i si
el sistema és un frau la resposta no pot
ser suau.

Alicia Koplowitz
Marquesa de Bellavista, empresaria i financera
espanyola. Va heredar, junt amb la seva germana Esther, l’empresa cycsa (Construcciones y
Contratas), actualment fcc (Fomento de Construcciones y Contratas). És la quarta persona
més rica d’Espanya amb 2100 millions d’euros,
sorgits principalment del negoci immobiliari. És
propietària de Morinvest, la major SICAV amb
uns 600 millions d’euros invertits en empreses
com: eBay, Yahoo, American Express, General
Electric, Petrobras, Goldman Sachs. Entre les
inversions a empreses espanyoles cal destacar:
Repsol, Telefónica, Inditex...
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Carlos Slim
Considerat la persona més rica del món amb 74.000
millions de $ (accions i propietats a part). En plena
crisi econòmica mundial, el seu patrimoni va augmentar en 15.000 millions l’any 2009, gràcies a la
inversió en països amb problemes i empreses en fallida. Fa grans inversions de capital a través del Grup
Carso (New York Times, Malboro, TelMex, América
Móvil). Fa pocs dies va adquirir un milió d’accions
de CaixaBank, la nova entitat financera fruit de la
desaparició forçosa de La Caixa. Això pasa després
de que Criteria (gestió d’inversions de La Caixa)
adquirís un 20% (1500 milions d’€) de GF Inbursa,
una de les entitats financeres propietat d’Slim.

Per contribuir econòmicament
a la publicació, ingresseu les vostres
aportacions al núm. de compte
2100-0813-XX-0102893883

