
ordre del dia

a) historietes/contes per explicar millor el decreixement.

b) emma -> medi ambient d'acampadabcn proposa unir-se a decreixement

c) walter busca llocs per ocupar i realitzar agreecologia -> vol parlar amb naltros

d) Universitat indignada

e) trobada ca l'Afou dissabte

f) 26 de novembre, vaga de consum

g) fotos + imatges decreixentistes per calendari. 

h) Fixar un dia permanent de reunió

i) text 400 paraules

a) Es decideix fer un doodle per reunir-nos i per fer un taller de contes. La idea dels contes, 
anècdotes i historietes és iŀlustrar les idees de decreixement, en la línea d'en Carlos Taibo i la 
paradoxa del pescador.

b) Volem ajuntar-nos amb {Entesa, medi ambient, agrorurals}?

Es repassa l'objectiu de la comissió dins del 15M: Transmetre la informació del decreixement i 
parlar de falses concepcions d'aquest. Assenyalar les idees 'desarrollistes' de la comissió d'Economia 
i les seves contradiccions.

Hi ha un problema amb la pèrdua de Continguts al 15M que l'ha fet evolucionar a un moviment 
reactiu i contestatari on no s'articulen alternatives, s'assenyala l'heterogeneïtat com a possible factor. 
Entenem que un moviment contestatari també és dèbil. La idea és que es generi un caldo de cultiu 
d'alternatives més que no pas accions com xampinyons.

Seria interessant recuperar els debats, on fins i tots oposicions a les visions clàssiques de l'economia 
apareixien i eren sentides i escoltades. El 15M amplifica missatges.

Es passa al tema d'ajuntar-nos amb medi ambient

Es decideix conèixer, abans, la gent que són, les seves expectatives, activitat i les seves visions per 
no perdre la integritat del decreixement, ja que hi ha visions dins del medi ambient que són 
contràries al decreixement. Tot plegat a través d'una reunió el dimecres 2 a les 21h a la 
carboneria, comte Urgell/floridablanca. També es proposa que més que parlar, es faci una acció 
conjunta pel dia sense compres. 

Es passa al tema d'ajuntar-nos amb entesa

Té avantatges i inconvenients, entesa pot oferir recolzament i ja hi ha gent al corrent dels mails, 
simplificaria les reunions de participants comuns i difícilment hi ha objectius i temes no compartits. 
Tot i així, la separació és comprensible i raonable, ja que també implicaria una pèrdua d'identitat 



15M. S'obre la possibilitat de fer coincidir el dia de reunió i oferir dues vessants dins d'un moviment 
decreixentista conjunt, amb Entesa més a llarg termini i decreiementacampadabcn més immediat. 
Sembla incompatible unir tots tres, {medi ambient, entesa, decreixementacampadabcn}

El problema pràctic de fer coincidir en un mateix dia les reunions es resol amb la possibilitat 
d'alternar dies i un solapament parcial per a temptejar el terreny i les sinergies. S'obrirà un doodle a 
tal efecte.

c) Es descarta la opció de agrorurals, ja que no forma part dels objectius de la comissió i hi ha gent 
que ho fa millor. Es suggereix passar-li el contacte a en Walter.

d) Referent a la universitat indignada es comenta que quadra més amb la funció de la comissió de 
decreixement que no pas les assemblees.

f) propostes pel dia sense compres, 26 de Novembre

es proposa fer adhesius amb el missatge *felicitat no inclosa o similar per enganxar sobre els 
anuncis. hIVA la felicitat inclosa? No queda clar si a més a més posem l'adreça o quelcom similar o 
si promocionar el dia sense compres o les accions que es planifiquin per a tal dia.

També surt la idea de fer quelcom audiovisual.

Hi ha tres reivindicacions majors: Ho necessites?, felicitat no inclosa i Què hi ha darrere? que 
s'haurien de plasmar.

Sobre Que hi ha darrere parlar d'esclavatge és massa agressiu i es descarta. Sobre necessitat i 
alternatives, surt la idea de muntar un Mercat d'intercanvi a Plaça Catalunya. Es contactarà amb la 
xarxa d'intercanvi per a temptejar l'interès en tal acció. Es comenta que regalar coses infravalora els 
objects i que intercanviar dóna valor, es pot posar un gomet verd als articles 'per regalar'. S'ha de 
descobrir si cal permís per a muntar-ho, si volem taules o no i les forces per a muntar-ho. 
Addicionalment també s'hi pot fer un taller de pancartes.

Tot i així, es troba a faltar una acció més artística i sorprenent, s'acorda contactar amb un noi de 
teatre i amb cultura i art del 15M.

Malauradament, el 26 de Novembre coincideix amb diverses coses i queda per concretar si tot 
plegat és compatible, per la qual cosa es fa important veure les forces dins del 15M i dins del mercat 
d'intercanvi per a dur-ho a terme.

Es plantejarà l'acció al Mercat d'intercanvi i se'ls proposarà reunió dimarts 8 a les 18:30 al nova 
per parlar del 26 de Novembre.

e) No podem assistir a Ca l'Afou, dissabte.

g) La Filka necessita fotografies sobre conceptes o situacions o activitats decreixentistes per al 
calendari. Les fotografies han de transmetre un missatge i anar acompanyades d'un brevíssim escrit 
explicatiu. La germana de l'ester podria coŀlaborari al ser fotògrafa, però sobretot entre tots podem 
buscar i enviar-li fotografies.

h) sobre el dia permanent de reunió es farà un doodle i es temptejarà la coincidència amb entesa.

i) es llegeix el text de 400 paraules, se'n fan algunes modificacions i comentaris i es deixa per a 



finalitzar telemàticament i/o telepàticament.

tasques

La filka enviarà l'enllaç del calendari
La Itziar contactarà amb medi ambient
La Laura crearà un doodle per a la reunió amb entesa i un altre per a trobar un dia permanent de 
reunió. Normalment bisetmanal
La Laura contactarà amb la xarxa d'intercanvi 


