
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA SUBCOMISSIÓ DE 
DECREIXEMENT DE LA ACAMPADA BCN. 

Data: 20 de Setembre 

Assistents: Salva, François, Pol, Cristopher, Itziar, Ester, Filka 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'ordre del dia. 

2. Presentació del grup, posada al dia. Definició del paper de la 
subcomissió i les seves tasques. 

3. Marxes indignades 

4. Fulletons 
5. Universitat indignada 
6. Blog i mail 

7. Properes convocatòries. Mani 15-O 
8. Acció futura 
9. Birra. 

Acta: 

1. S’aprova. La Itziar pren acta. 
2. Repassem que hem fet i la nostra situació actual: 

Distribució fulletons a la marxa en bicicleta, hem fet el blog, hem 

participat a la universitat indignada, s’ha introduït el debat sobre 
les contradiccions trobades al moviment des del punt de vista 
decreixentista, hem estat present a la comissió de continguts. 

S’ha fet difusió del decreixement, amb experiències que es 
valoren molt positivament, com el cas del Barri del Carmel (Filka 
diu que es posarà en contacte amb la gent dl Carmel que va 

mostrar interès, per convidar-los a participar en la comissió). 

No hi ha molta gent, hem fet poca difusió. Creiem que es possible 
que ens reactivem desprès de la pausa pausa estival. 

 Legitimat, objectius i el nostre paper. 

La comissió de contingut de plaça Catalunya no sembla estar 
activa i això ens resta legitimitat, però volem i pensem que hem 
de existir. No podem parlar en nom del 15M però hi ha varies 

funcions que podem complir sense que hagi aquest conflicte. 

- Donar resposta a les demandes del barris de xerrades 
informatives sobre decreixement. Detectem que hi ha força 
interès. 

- Podem fer propostes, com ara d’accions, que es puguin portar al 
barris o a interbarris. 



- Participar a les accions conjuntes, com manifestacions etc. 

Es comenta que el Martí Olivella ofereix un local a plaça Catalunya, que 
es de la associació/empresa (no va quedar clar) nova innovació social. 

Divendres hi ha una reunió a les 5 (qui sàpiga on que ho posi aquí 
siusplau) de les comissions de plaça catalunya que pensen que han de 
treballar a nivell interbarris i no per barris. Pensem que es una reunió 

important, perquè nosaltres també volem existir. El François hi anirà 
(segur que agraeix companyia) 

3. Es van portar fulletons a la marxa en bicicleta però res mes, no hem 
estat molt present. 

Es parla de la marxa que arriba el 15-O a Brussel·les. Ens posarem en 
contactes amb la gent de Brussel·les que coneguem, per veure si surt 
alguna acció conjunta. Hi ha la possibilitat de traduir i enviar el fulletó. Si 

es veu que es interessant la Itziar el traduiria a l’anglès i la Filka al 
Francès. 

4. Farem una revisió del fulletó per e-mail abans de la mani del 15-O. Per 

la mani mirarem d’imprimir 1000 fulletons.  
5. El decreixement ha estat present a la uni indignada, es valora 

positivament. Divendres hi ha una reunió a les 18.30 a plaça catalunya 

per seguir-hi treballant perquè se li vol donar continuïtat. De moment 
ningú hi pot anar, però ho seguirem per l’N-1 i esperem poder anar a la 
següent reunió. 

6. De moment la Itziar seguirà portant el mail i el blog i quan ho necessiti 
farà una crida per mail per buscar substituts temporals, perquè no es 
quedi parat. Si algú vol que se li rebotin tots els mails que arriben al mail 

de la comissió li ho pot demanar a ella. 
7. Trobada col·lectius decreixentites a Madrid aquest cap de setmana: no 

queda clar si algú hi anirà. 

Dia sense cotxes 22 setembre: Bcn transició va fer la proposta de tallar 

carrer posant un tros de gespa artificial o plantes o alguna acció 
semblant i la idea ens agrada molt però s’ha quedat parat i no dona 
temps. Ens guardem la idea per a un altre moment. Pensem que es pot 

fer conjuntament amb altres col·lectius com massa critica etc i que pot 
sortir be. Es parlar de portar-ho als barris com a proposta però pensem 
que no encaixarà del tot be perquè queda una mica fora de les 

temàtiques centrals dl moviment. 

Mani 15-O. Acordem anar junts a la mani per fer difusió i repartir 
fulletons. Volem fer un esforç per mobilitzar gent i anar-hi molta gent 

plegada. Des d’entesa surt la proposta de fer un cargol gegant. Ens 
agrada la idea. Per mail s’acordarà un cap de setmana per fer-ho (tot i 
que encara no està clar si serà possible). També volem fer cartells on 

posi “pregunta’m sobre el decreixement” per portar-los a la mani quan 
repartim fulletons. Imprimirem 1000 fulletons, farem una crida per mail 



per que qui pugui n’imprimeixi els que pugui. Es parla d’una pancarta 
però no es concreta. 

8. A part del que ja ha sortit, es parla de fer una trobada/jornades 

decreixentistes dins el context 15M. Com a idea agrada molt però 
s’hauria de parlar de dates i del format. Es podria fer l’acció de tallar 
carreteres llavors. Queda pendent per concretar. 

 


