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CAP A ON ANEM. 

Fruit dels moviments sorgits a tot el territori el 15-M i moguts per la sensació de 

desafecció política, el passat 25 de maig, a Argentona, un grup de vilatans i vilatanes 

es va reunir a fi d'organitzar aquest moviment al poble. 

En aquella primera assemblea, es va decidir organitzar una acampada, entesa com 

un espai de reflexió, opinió, debat i consens. Des d'aquest punt de trobada també 

s'han organitzat xerrades, debats, videoconferències i moltes altres activitats. 

Ara, després de més d'un mes d'acampada, i valorant que aquesta ja ha contribuït a 

gestar i cohesionar el moviment, creiem convenient donar-li fi, però no sense abans 

buscar un nou emplaçament físic on poder seguir realitzant aquesta tasca. I d'aques-

ta manera enfortir i convertir aquest moviment en un instrument efectiu de transfor-

mació social. 

El moviment es manté obert a noves aportacions i col·laboracions. A les assemblees 

es valoren totes les propostes i opinions per poder crear un moviment de tots i per 

tots.  

Per més informació: 

Acampada Argentona:  

acampadaargent.wordpress.com 

Acampada Barcelona:  

acampadabcn.wordpress.com 

 

Web moviment 15-M: 

www.movimiento15m.org/    
www.democraciarealya.es/ 
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Si despertem, tots hi guanyem! 
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Qui som l’ Acampada Argentona? 

Som gent que hem vingut lliurement i de forma 

voluntària empesos per les mobilitzacions sorgides 

arreu del territori. 

Creiem en una lluita pacífica que té com a base el 

respecte i la igualtat entre totes les persones, sen-

se diferències ni discriminacions de cap classe. 

No representem cap partit polític ni associació i 

tampoc ningú ens representa. Volem fer la nostra 

aportació local a aquest moviment global. 

Ens uneix el malestar per les desigualtats que pro-

dueix aquest sistema, però sobretot ens uneix una 

vocació de canvi. 

Estem aquí perquè volem una nova societat que 

doni prioritat a les persones per sobre dels interes-

sos econòmics i partidistes sense hipotecar el futur 

de les properes generacions. 

Perquè som responsables de les nostres accions, reivindiquem que es garantitzi el 

ple desenvolupament i efectiu de les nostres necessitats i els nostres drets civils, 

polítics, individuals i col·lectius. 

Apostem per una transformació profunda de la societat i sobretot apostem perquè 

sigui la pròpia societat la protagonista d’aquest canvi. 

Butlletí nº 1. Juliol 2011 

Acampada Argentona  
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15 MAIG 

Manifestació multitudinària a tot l'estat espanyol convocada pel moviment 

"Democràcia Real Ja!" (www.democraciarealya.es). 

S'estableix l'assemblea de la Plaça del Sol de Madrid. 

16 MAIG 

Es conforma l'assemblea de Plaça 

Catalunya, les persones participants 
decideixen acampar a la plaça 
(www.acampadabcn.wordpress.com) 

20 MAIG 

La junta electoral prohibeix les acam-

pades a tot l'Estat espanyol.  

21 MAIG 

Les acampades fan cas omís a la llei i 

es mantenen a tot arreu. El moviment 
es consolida i continua organitzant-se. 

22 MAIG 

Es celebren eleccions municipals a Catalunya. Els mitjans de comunicació intenten 

crear confusió entre la població dient que el moviment 15-M s'acaba aquí. Les 
acampades continuen treballant. 

23-27 MAIG 

Durant tota la setmana el treball del moviment es centra en fer arribar les assem-

blees als barris i pobles de tot Catalunya. Al Maresme s'organitzen assemblees 
permanents a El Masnou, Premià de Mar, Pineda de Mar, Cabrils, Teià, Tiana, Vilas-
sar de Mar, etc. 

A Argentona, el 25 de maig, es fa 

la primera assemblea, on assistei-
xen unes 115 persones i decidei-
xen acampar l'endemà. Es creen 
diferents comissions per definir 
els grups de treball i es redacta el 
manifest. 

27 MAIG 

El conseller d'interior Felip Puig orde-

na el desallotjament de plaça Catalu-
nya, amb l'excusa de fer neteja de 
cara a les celebracions de la Champions League. Els antiavalots carreguen contra 
els acampats i s'ho emporten tot. La gent s'aplega i després de 7 hores dramàti-
ques, les persones acampades tornen a fer seva la plaça. A les 19h., es celebra 
l'assemblea més multitudinària on hi participen 12.000 persones. Tots els pobles i 
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del periodisme d'investigació i de la 

seva independència. 

Eliminació de les traves legals que 

impedeixen exercir el dret d'emissió 

dels mitjans comunitaris lliures i sen-

se ànim de lucre. Eliminació dels mo-

nopolis de facto dels espais radioelèc-

trics. 

Ús de software lliure en les instituci-

ons públiques per adequar-les a l'era 

digital amb costos sostenibles. 

Revisió de l'ordenança del civisme: 

retirada de tota ordenança que limiti 

les llibertats de moviment i expressió. 

Referèndums obligatoris i vinculants 

per a qüestions de gran embergadura 

(incloses les directives europees). 

Modificació de la llei electoral. 

Pressupostos participatius aprovats 

per la ciutadania. 

Eliminació de les redades a migrants 

no regulars i retirada de la llei d'es-

trangeria actual i tancament dels CIE. 

Dret de vot per a migrants. 

Establiment de mecanismes efectius 

que garanteixin la democràcia interna 

als partits polítics: llistes obertes, 

elecció directa dels regidors. 

Eliminació de la llei de partits. 

No al control d'internet. Abolició de la 

llei SINDE. 

8. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILI-

TAT 

El sistema econòmic no pot estar ba-

sat en el creixement indefinit. Això no 

és sostenible. 

Sobirania alimentària. 

Foment de l'agricultura agro-

ecològica. Suspensió dels transgènics 

en base al principi de precaució fins a 

resoldre les incerteses sobre els im-

pactes en el medi ambient i la salut. 

Amb totes aquestes mesures i d'al-

tres, complir uns objectius de reduc-

ció d'emissions de CO2 que vagin 

més enllà del protocol de Kyoto. Per 

una veritable justícia climàtica. 

Consum responsable i comerç just. 

Evitar els monopolis de distribució 

garantint l'accés de tots els produc-

tors. 

Reciclatge en l’àmbit local. 
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4. SOUS DIGNES I QUALITAT DE 

VIDA PER TOTHOM 

Reducció de la jornada de manera 

que tothom pugui gaudir, pensar i 

conciliar la seva vida personal amb la 

vida laboral, sense reducció de sou. 

Aquesta reducció de personal perme-

trà un repartiment de tasques que 

acabarà amb l'atur estructural. 

Retirada de la reforma de les pensi-

ons. 

Seguretat en el treball: impossibilitat 

d'acomiadaments col·lectius o per 

causes objectives a les grans empre-

ses mentre hi hagi beneficis. Fiscalit-

zació a les grans empreses per asse-

gurar que no cobreixen amb treballa-

dors temporals llocs de treballs que 

podrien ser fixes. 

Reconeixement del treball domèstic, 

reproductiu i de cura. 

Salari social universal. 

Establiment d'un màxim salarial així 

com d'un mínim. 

5. DRET A L'HABITATGE 

Expropiació dels habitatges en desús 

que no s'han venut per augmentar el 

parc públic d'habitatge en règim de 

lloguer social. 

Penalització de pràctiques de mob-

bing (assetjament immobiliari). 

Donació en pagament dels habitatges 

per cancel·lar les hipoteques de forma 

retroactiva des de l'inici de la crisi. 

Prohibició de l'especulació immobilià-

ria. 

Declaració de les ciutats i pobles com 

a lliures de desnonaments i desallot-

jaments. 

6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT 

Retirada de les retallades plantejades 

per el govern de la Generalitat. Reti-

rada dels plans d'austeritat i retalla-

des que afectin als serveis públics a 

nivell estatal, europeu i global. 

Restabliment dels serveis que ja han 

estat retallats. 

Serveis públics i gratuïts d'atenció a 

la infància i a les persones amb ne-

cessitats especials de cura. 

No a la privatització dels serveis pú-

blics. 

Increment del personal sanitari i d'in-

fraestructures per acabar amb les 

llistes d'espera. 

Increment del professorat i d'infraes-

tructures per a garantir la ràtio d'a-

lumnes per aula, els grups de desdo-

blament i els grups de suport. 

Garantir realment la igualtat d'opor-

tunitats per a l'accés a tots els nivells 

d'educació, independentment de la 

procedència socioeconòmica. Destinar 

els recursos públics únicament a l'e-

ducació pública. Escola laica i de qua-

litat. 

Finançament públic de la investigació 

per garantir la seva independència. 

Transport públic assequible econòmi-

cament a totes les persones, de quali-

tat i ecològicament sostenible. 

Altres aportacions: 

Medicina natural 

Prevenció sanitària. 

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA 

PARTICIPATIVA 

Protecció de la llibertat d'informació i 
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ciutats, segueixen els aldarulls de ben a prop, donant suport a Barcelona i mante-
nint les acampades. 

28 MAIG 

L'acampada Barcelona dóna exemple del pacifisme del moviment compartint espai 

amb els seguidors del FC Barcelona que estan de celebració pel títol aconseguit. 
Les persones acampades formen un cordó pacífic, aïllant la plaça de mossos i se-
guidors demostrant que no feia falta cap "neteja". 

Les comissions de treball de l'acampada de Barcelona difonen el primer acord de 

mínims, que servirà de referent per la resta de poblacions. 

30 MAIG- 10 JUNY 

Des de l'acampada Argentona s'organitzen diferents xerrades, debats i activitats, 

per informar dels motius del moviment.  

11 JUNY 

L'Acampada Argentona organitza un cercavila fins l'antic Ajuntament d'Argentona, 

on es celebra la presa de possessió dels regidors i la investidura del nou equip de 
govern. Al principi del ple es llegeix un manifest demanant als polítics que tinguin 
en compte les indignacions populars i actuïn amb responsabilitat. 

14 JUNY 

Acampada Barcelona organitza una manifestació davant el Parlament, per evitar 

l'aprovació dels pressupostos (retallades) de la Generalitat, més de cinc mil perso-
nes hi assisteixen. Degut a aquesta convocatòria els mossos decideixen ocupar el 
parc de la Ciutadella per impedir que els indignats hi acampin durant la nit. Els 
indignats decideixen acampar a les afores del parc. Més de mil persones hi acam-

pen. 

15 JUNY 

6:00h. Els indignats es manifesten davant el parc de la Ciutadella bloquejant les 

portes d'entrada, per impedir que els parlamentaris hi accedeixin. La nit anterior 
es decideix per assemblea que l'acte ha de ser pacífic: els manifestants han de 
seure davant les portes i alçar les mans mostrant que no hi ha cap intenció d'ata-
car a ningú.  
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6:30h. A primera hora del matí els Mossos d'Esquadra decideixen desallotjar a 

totes les persones que bloquegen la porta que dóna al passeig de l'Arc de Triomf, 

evidentment, utilitzant la força (porres, escuts, bombes de fum, escopetes amb 

bales de goma,...). Les conseqüències són més de 20 ferits hospitalitzats i l'entra-

da  en poder policial. Després d'aquesta situació, gent externa al moviment, deci-

deix actuar formant barricades i llençant ampolles de plàstic i altres materials con-

tra la policia. 

9:00h. Els parlamentaris comencen a accedir a el Parc de la Ciutadella per dirigir-

se al Parlament. Hi accedeixen de formes diferents, el President de la Generalitat 

(entre d'altres) arriben amb helicòpter, la majoria amb cotxes oficials i alguns a 

peu. Aquests últims es troben amb els indignats que  intenten impedir la seva arri-

bada a les portes, formant un cordó humà. Una MINORIA decideix actuar indepen-

dentment de les decisions que es van prendre la nit anterior per assemblea i incre-

pen i agredeixen a alguns parlamentaris. Els propis manifestants, en tot moment, 

intenten aturar aquests actes violents. Cal destacar, però, que cap parlamentari va 

haver de rebre atenció mèdica.  

L'endemà, els propis parlamentaris, es queixen que els mossos no tenien prou se-

parada la massa d'indignats de la porta d'entrada al parc.  

Durant la resta del dia segueixen els enfrontaments entre policia i indignats, i en-

tre indignats i persones externes al moviment. Conseqüències: 6 detinguts i més 

de 30 ferits hospitalitzats (cap mosso hospitalitzat). 

La informació que ofereixen els mitjans de comunicació, distorsiona la realitat vis-

cuda a Barcelona. Les imatges que es  

retransmeten durant la jornada mostren 

només els incidents que es van produir 

de manera aïllada i puntual per part dels 

manifestants. 

Acampada Barcelona, en un comunicat 

oficial i després en roda de premsa, con-

demna enèrgicament els actes violents 

durant la jornada.  

En general, moltes persones implicades 

amb el moviment, manifesten el seu re-

buig a aquests actes violents. 

19 JUNY 

Manifestació multitudinària als carrers de 

Barcelona i altres pobles i ciutats de l'Es-

tat. Èxit rotund de la convocatòria. El 

moviment continua creixent. 
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 El document de mínims intenta recollir les demandes i propostes que han sor-

git a les assemblees. És un document obert i en procés de construcció permanent 

que té com a objectiu aconseguir un canvi real. No ens volem indignar i prou, volem 

fer una feina que ens sigui útil a curt, mitjà i llarg termini. 

 Aquest document es basa en la demanda de mínims que es va fer des de Bar-

celona i té un caràcter global. 

 El que es pretén des d'Argentona és treballar en dues línies. Per una banda, 

aprovar el document de mínims a nivell estatal, i per l'altra, redactar un document 

de mínims local, on es recullin les inquietuds i preocupacions dels argentonins. 

1. NO MÉS PRIVILEGIS PER A PO-

LÍTICS 

Retall dràstic del sou de les i els polí-

tics equiparant-los al sou de la mitja 

de la població. 

Supressió dels privilegis en el paga-

ment d'impostos, dietes, anys de 

cotització i pensions vitalícies. 

Prohibició de pensió superior a la 

pensió màxima establerta per la resta 

de ciutadans i ciutadanes. 

Supressió de la seva immunitat jurídi-

ca i de la prescripció per als casos de 

corrupció. Cessament de les i els polí-

tics corruptes. 

Altres aportacions a tenir en compte en 
aquest punt: 

Formació acadèmica dels polítics 

Durada del càrrec polític 

Control periòdic del patrimoni dels 

polítics 

2. NO MÉS PRIVILEGIS PER A BAN-

QUERS I BANQUERES: 

Prohibició de qualsevol tipus de rescat 

o injecció de capital a entitats bancà-

ries i caixes: aquelles entitats en difi-

DOCUMENT DE MÍNIMS 15-M ARGENTONA  

cultats han de fer fallida o ser nacio-

nalitzades per a constituir una banca 

pública sota control social. 

Devolució transparent i immediata a 

les arques públiques per part dels 

bancs de tot el capital públic aportat. 

Regulació dels moviments especula-

tius i sancions a la mala praxis bancà-

ria. Prohibició d'inversió en paradissos 

fiscals. 

Tots els habitatges adquirits per exe-

cucions hipotecàries aniran a un parc 
públic en règim de lloguer social. 

3. NO MÉS PRIVILEGIS PER A LES 

GRANS FORTUNES 

Augment del tipus impositiu a les 

grans fortunes i entitats bancàries. 

Eliminació de les SICAV (Societats 

d'Inversió de Capital Variable). 

Control real i efectiu del frau fiscal i 

de la fuga de capitals. 

Promoció a nivell internacional de 

l'adopció d'una taxa a les transacci-

ons financeres (taxa Tobin). 

No a l'eliminació d'impost de succes-

sions. Recuperació de l'impost de 

patrimoni. 

(* Els punts amb asterisc i en cursiva estan pendents d’aprovar per assemblea) 


