
Sabem que aquest és un moviment embrionari. Hem partit de la indignació 
col·lectiva, ens hem trobat a les places i ens hem organitzat. Som una Acam-
pada més dins d’aquest ampli moviment que ha nascut arreu, aprovem el 
manifest de mínims redactat a Barcelona, però tenim un altre objectiu molt 
clar:

Sabem que esteu amb nosaltres, ens heu portat menjar, heu simpatitzat 
amb nosaltres, HEM estat plegats a les cassolades i als debats; ens HEM 
sentit poble i poble unit com mai. Però no en tenim prou. Us volem al nostre 
costat, colze a colze, el nostre principal objectiu és començar a construir 
entre tots un món millor. Volem portar la indignació a tots els espais de la 
nostra vida, que cadascú comenci a pensar i decidir en els seus àmbits 
d’actuació, de treball, en família…

De moment hem fet la maleta i ja no hi ha marxa enrere. Els següent pas en 
la mobilització és treballar a nivell local, a nivell d’Osona i en àmbits 
concrets.

Així hem creat un seguit de grups de treball en les quals us convidem a 
participar, per pensar entre tots com fem de la indignació una solució. 
Aquest és un espai de trobada pùblic (continuem a les places), on debatre, 
prendre consciència, organitzar-nos i definir propostes i actuacions concre-
tes.

Dissabte 4 a les 20:00 a Plaça Major de Vic.

Anem a poc a poc perquè volem arribar molt lluny.

Continuem a les Places, continuem al carrer, no abandonem l’àgora.
Juntes ho podrem tot!!

Si hi som tots això té força. Us convidem a participar dissabte en 
els grups de treball temàtics. Porta la cadira i parlem!

Grups temàtics:
Espai de trobada i reflexió a nivell local obert a tothom que hi tingui interès. El 
punt de partida per aquests grups de treball és el resultat dels debats que s’han 
realitzat aquesta setmana (consulta les conclusions a 
acampadavic.wordpress.com). De totes maneres s’entén que el grup valorarà per 
si mateix quines línies són importants.

Objectius a curt termini:
- Diagnòstic de la situació a la comarca d’Osona
- Valoració dels punts forts (projectes interessants, models a potenciar, recursos 
ja existents…)
- Valoració del aspectes negatius
- ACTUAR: On i com podem començar a incidir per millorar la realitat de la 
comarca.
 
Trobada entre grups:
S’entén que els temes són transversals i per això es farà una posada en comú de 
tot el que s’hagi parlat al final.
A al vegada pensem que és molt important treballar mitjançant internet ja que 
molta gent pot participar des de casa o la feina.
Si t’interessa algun dels grups vine, envia’ns un mail o contacta’ns a l’acampada 
explicant-nos què t’interessa. Si no pots venir a les sessions pots col·laborar per 
internet!

Quins grups hi pot haver?
 

1. Educació
Sistema educatiu, Educació pública/ 
privada, Formal/no formal, Pedagogia 
alternativa, la Universitat...

2. Territori
Mobilitat, Medi ambient, Model 
econòmic, Alimentació... 

3. Habitatge
Digne i sostenible, Habitatges buits, 
Explotació immobiliària, Desnona-
ments...

4. Lúdica/Cultural
Art, Cultura, Oci, Joc, Esport...

5. Salut/Sanitat
Sistema sanitari públic, Retallades en el 
sistema públic, Medicina alternativa...

6. Economia
Nivell macro (una de les arrels del 
problema actual), Nivell local (model 
económic, Pic-oil...)

7. Treball
Atur, Treball digne, Ocupació i formació, 
contractes i condicions, Autoocupació, 
Cooperatives de treball...

8. ...

* Aquesta proposta de grups és la que ha sortit a partir dels debats realit-
zats a Plaça. La proposta és totalment oberta, per crear un grup de debat 
diferent, només cal gent amb ganes de treballar-lo!


