
Declaració d’intencions (qui som, què fem, per què ho fem)  
 

Estem al carrer fent debat, assemblees i acampant, i a la xarxa perquè volem copsar quin són els 
motius que indignen a cadascú dels ciutadans i com ho resoldria. 
 

A grans trets, la indignació i voluntat de canvis respecte com funciona la política i la economia  són 
els motius que ens ha fet sortir al carrer.  
Hi ha també d’altres qüestions més concretes que es deriven d’aquestes dues primeres com: les 
conseqüències socials que provoquen o el paper dels mitjans de comunicació, la repressió o la 
passivitat de bona part dels ciutadans, entre d’altres, elements com a responsables dels 
problemes que patim i que ens han fet indignar. 
 

Tota informació, coneixement i capacitat d’anàlisi és poca quan es té la intenció d’arribar a l’arrel 
dels problemes que patim col·lectivament i d’arribar a influir en la seva resolució. Per això, 
diàriament es realitzen debats  (a les 20:15) amb l’objectiu d’anar aprofundint tema per tema i mica 
en mica, sobre diverses temàtiques. Funcionen amb participació oberta a tothom qui vulgui 
aportar-hi quelcom, partint de la introducció feta per algun expert o afectat per la temàtica en 
qüestió. Cadascú parteix d’un coneixement i punt de vista diferents i això enriqueix els debats. Són 
doncs l’eina per a compartir aquest coneixement i treballar per aprofundir-lo, doncs hi ha molt per 
aprendre. 
 

S’han creat diverses comissions de treball per tal de repartir i treballar tasques concretes. La 
coordinació entre comissions, així com la presa de decisions rellevants, es fa a les assemblees  
(19:00),  on hi participa tothom qui vol i ho creu adient. És per això que es realitzen de forma 
oberta i a l’entorn de la plaça. El funcionament és col·lectiu i assembleari, per sumar la contribució 
de persones d’allò més diverses a títol personal. Són benvingudes tant per les mostres de suport, 
com les crítiques adreçades a la millora de tot plegat, com propostes varies... 
 

Estar al carrer, a la plaça, també serveix per fer de nexe entre tota la gent que està indignada.  
Es vol per conèixer i compartir els motius i propostes que cadascú té, compartir informació i 
coneixements; tot per aprendre els uns dels altres, unir esforços i trobar maneres d’organitzar-se 
col·lectivament. En aquest sentit l’acampada, amb el punt d’informació, és una eina útil en quan a 
ser un lloc de referència, un punt de trobada per a qui vulgui: informar-se, participar, col.laborar o 
simplement, però sobretot, fer saber que s’està indignat i per quins motius concrets i en particular; 
alhora també treballem perquè es pugui fer a través de la xarxa : a través del blog, facebook, 
twitter i mail (www.acampadavic.wordpress.com). 
 

Indigna’t, il·lusiona’t i participa. Construïm el món que ens mereixem. 
 
 


