
JORNADES DE REFLEXIÓ: PENSAR EL MOMENT

QÜESTIONARI

1. PENSEM EL PRESENT

•Com es va iniciar el vostre procés de lluita? Quin ritme d’acció va exigir?

Vam començar a la plaça i la comissió de decreixement va sorgir de la fusió de dos grups. Un que 
participava a les reunions de Continguts i una altre dins de la comissió de Medi Ambient. A partir de 
llavors, principis de juny, Decreixement va funcionar com a subcomissió de continguts. 

El ritme durant la acampada era de reunions diàries. Després de la acampada, cada dues setmanes, 
aproximadament. Mai hem tingut una periodicitat fixa.

•Quines han estat les lluites i accions més importants que heu portat a terme? (recull 
breu de les més destacades)

Feina de divulgació:

- Hem fet xerrades a la plaça i després a alguns barris, hem participat a la Universitat Indignada 
d'estiu.

-  Hem  participat,  introduint  els  conceptes  i  idees  de  decreixement  a  altres  comissions.  Ara 
col·laborem amb l'auditoria del deute i amb la Universitat Indignada. Fem un esforç per mantenir 
contacte i coordinar-nos amb l'assemblea de comissions.

- Hem fet un blog i fulletons divulgatius. Tenim una llista de distribució amb prop de 100 persones 
interessades.

- Hem participat a manifestacions.

- Hem convocat el “Dia sense compres” i després un cicle de xerrades “Més enllà del dia sense 
compres”. Això va suposar una connexió i coordinació amb altres col·lectius, com xarxes d'intercanvi. 
Per a aquesta jornada vàrem crear un bloc que va tenir mes de 1000 visites.

•Aquestes lluites han ajudat a resoldre les necessitats i el desig de les implicades?

Considerem que aquesta qüestió no és rellevant per la nostra comissió

•Quines lluites/accions han contribuït més a consolidar la vostra Assemblea/Comissió?

Les  accions  concretes  i  els  debats  de  fons.  No entenem una cosa  sense  l'altra  i  les  dues  ens 
cohesionen i uneixen.

•En  els  darrers  mesos  heu  notat  canvis  en  la  participació  a  la  vostra 
assemblea/comissió? (més gent, menys gent , més o menys grau d’implicació que en els 
passats mesos?) Expliqueu les causes.

S'ha consolidat un grup permanent actiu, amb un grup més gran de gent que fa el seguiment de les 
activitats. Valorem molt positivament l'alta participació de persones que abans de l'acampada no 
estaven vinculades a cap moviment decreixentista i en aquest sentit considerem que la xarxa ha 
crescut.



•Quins son actualment els punts forts de la vostra Comissió/Assemblea/ Sector?

L'equilibri entre contingut-debat i acció.

La nostra presència en diferents grups i assemblees aporta una visió que pensem que és molt  
important per a la futura direcció del moviment.

•El ritme de lluita i implicació actual es satisfactori?

En aquest moment tenim molts fronts oberts, estem molt actives i tenim moltes ganes de participar 
en diverses iniciatives vinculades al 15M.

2. PENSEM LES DEBILITATS:

• Quines accions ens debiliten? Quines accions ens donen força?

Totes les accions ens han donat força

• Què és el que tenim (recursos, espais, mètodes …) i què és el que necessitaríem?

Hem funcionat sense recursos econòmics propis, i ens aniríem bé, però no sabem com recaptar-los.

• Durant el procés heu fet regularment avaluacions col·lectives de les accions empreses i 
els resultats obtinguts?

Sí.

• Com penseu que es podria reforçar l’autocrítica i el debat formatiu intern?

No tenim aquesta mancança.

• Heu tingut conflictes interns importants duran el procés? De quin tipus?

No.

• Com els heu resolt?

• Quines són les debilitats més importants de la vostra Assemblea/Comissió/Sector?

Som poques amb ganes de fer massa coses.

• Com heu pensat corregir-les?

• Heu reflexionat sobre qui s’apropa i qui s’allunya i per què?

Sí. Aquesta preguntar ens ha ajudat a fer-ho, gràcies. La reflexió és interna i en deixem constància a 
l'acta.

3. PENSEM LES EINES:

• Quines eines comunicatives han sigut un pas endavant per vosaltres? Per què? Com?

Fem sevir un  googlegroups  per comunicació interna i el bloc i el  mail per difusió. No necessitem 
més.



• Quines noves eines podríem incorporar? Com?

• Quins referents de lluites guanyades teniu de les últimes dècades? I dels últims temps? 
Teniu  en  ment  aplicar  formes  similars  d’organització,  mètodes  o  accions?  Com  ho 
penseu portar a terme?

4. PENSEM EL FUTUR:

• Quins són els objectius concrets de la vostra lluita? Són realitzables?

Conscienciar la gent perquè faci un canvi personal, que derivi en un canvi global. En especial a la 
gent que participa del 15M, és a dir, fer que el decreixement estigui present en aquest moviment 
amb la transversalitat que li és natural.

• Quin  pla  de  lluita  esteu  elaborant?  Com  organitzareu  la  coordinació  amb  altres 
sectors/comissions? Com penseu incorporar els temes transversals – p.e. el feminisme – 
al vostre pla de lluita?

Mantenim relació amb les comissions en què pensem que és important incloure el punt de vista del 
decreixement.

• Quins ritmes teniu previstos?

• Heu pensat on situeu la vostra lluita en relació al moviment transversal del 15M?

El decreixement és totalment transversal. Està relacionat amb la justícia social, la crisi, el deute, el 
medi ambient, les retallades, l'escala de valors de la nostra societat i la veritable qualitat de vida. Es 
per això que per a nosaltres és molt important la relació amb altres grups del 15M.

• Quines lluites comunes tindrien més impacte i serien més efectives? Amb quins mitjans 
comptem per fer-ho?

Vaga de consum a gran escala, plantejada democràticament, per fer conscient a la gent del seu 
poder real. Proposem que es formi un grup treball per engegar aquest procés.

• Com fem real el crit de la Plaça: “Aquí comença la revolució!”?

Vaga de consum a gran escala, plantejada democràticament, per fer conscient a la gent del seu 
poder real. Proposem que es formi un grup treball per engegar aquest procés.

Comentari: “Hem perdut la por!” Aquest crit que ens va donar força durant l'acampada perquè ens sentíem 
unides, part d'un moviment sense precedents i sense fre... aquest crit “Mai més soles” ha perdut la seva 
vigència. Perquè ens han fet fora de la feina, ens han baixat els sous, hem perdut la casa, ens han pujar els 
impostos i els títols de transport, hem vist com la sanitat, l'educació i la cultura estan amenaçades... i  ens 
hem acovardit? O ho hem donat per impossible? No ho sabem, però ens agradaria tornar a sentir-nos 
acompanyades i plantar cara perquè “Hem perdut la por!”


