
Extensió fa un pas endavant: emprenem la dissolució  
Transformem l’espai d’extensió per dissoldre’ns com a comissió de Plaça Catalunya. 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
El dia 15 de maig es va iniciar un nou cicle de lluites en el sí dels moviments socials, que es 
simbolitzà, entre d'altres, amb una acampada a plaça Catalunya. Acampadabcn fou, des 
d'aleshores, una forma de lluita del moviment 15M que ens va permetre créixer, avançar i 
experimentar formes d'organització. 
 
De fet, una de les característiques d'aquestes formes d'organització fou el funcionament 
assembleari, el qual va servir per garantir que la màxima veu del moviment fos l'assemblea, així 
com garantir que les dinàmiques generades, també als grups de treball, fossin horitzontals i 
transparents. 
 
Amb aquesta mateixa lògica de funcionament, mica en mica es van anar creant comissions, a 
resultes de les necessitats amb les que ens anàvem topant. I sí, va ser així també, com va 
néixer la “nostra” comissió: fruit de la necessitat que el moviment creixés, es descentralitzés, 
s'arrelés als diferents territoris i, per suposat, anés més enllà de plaça Catalunya. L'objectiu era 
posar a les persones i col·lectius en contacte per a facilitar la lluita a cada barri, poble o vila. 
 
I el cert és que això va passar. Des de la comissió extensió hem procurat oferir eines per 
facilitar aquest procés d'extensió, mitjançant el correu, el blog, moltes trucades... però el cert és 
que vau ser totes vosaltres les que us vàreu començar a organitzar en assemblees, fruit d'un 
sentiment col·lectiu d'indignació i una necessitat d'autorganització. 
 
Mitjançant quines tasques ho hem desenvolupat? 
 

• Hem recollit milers de mails de persones que s'han apropat a la Plaça, segmentats per 
barris, pobles i viles. Hem fet arribar aquests contactes als espais legítims perquè 
puguin fer les seves llistes de correus amb les quals començar a treballar. 

• Hem creat una base de dades per facilitar el contacte entre barris, pobles i viles. Ara 
tenim 24 barris a Barcelona i més de 100 assemblees de pobles a tot Catalunya. 

• Hem creat un blog per facilitar el contacte de les assemblees amb les persones i altres 
assemblees. Aquest blog, a més, té informació sobre activitats que es fan als diferents 
indrets. 

• Hem organitzat trobades sectorials (administració pública, neteja...) per ajudar a posar 
en contacte persones amb problemàtiques comunes de diversos àmbits territorials, o 
entre persones que encara no es coneixien. 

• Hem organitzat 2 trobades de barris de Barcelona i una trobada de barris i pobles de 
Catalunya. 

• Hem ajudat a la resta de comissions a extendre la seva lluita fora de Plaça Catalunya, 
així com a portar lluites de fora la Plaça a aquesta 

 
Però a partir del dia 5 de juny la continuïtat de l'assemblea de Plaça Catalunya queda trencada. 
En l'assemblea d'Acampadabcn d'aquell dia es decideix convertir l'espai en una àgora on, entre 
d'altres activitats, s'hi celebrin les assemblees de plaça Catalunya, i que es deixi de pernoctar a 
la plaça aquella mateixa setmana. La posterior no aplicació d'aquestes resolucions, per les 
desavinences d'unes quantes, que no van respectar els acords de l'assemblea, van trencar la 
continuïtat de l'assemblea de l'acampada, produint una manca de legitimitat de les comissions 
que havien sorgit de plaça Catalunya. Des d'aquell moment la nostra comissió no ha iniciat 
noves tasques i ens hem limitat ha finalitzar i aplicar els acords presos amb anterioritat. A partir 
d’aquell moment som una comissió sense legitimitat. Si l'assemblea que ens delega tasques no 
existeix, quin sentit té que la comissió segueixi com a tal? 
 
I ARA QUÈ? 
 
Ara bé, tot i estar convençudes que cal que desapareixem com a comissió vinculada a la Plaça 
Catalunya, també valorem que val la pena aprofitar la feina feta i, especialment, les eines 
generades, que no són altra cosa que una xarxa de contactes àmplia i linkada. De fet, existeix 



un correu en el qual segueixen entrant mails a diari, així com un blog, que demana ser 
actualitzat amb les informacions de barris i pobles que van arribat. 
 
Per tot això, la nostra idea és anar de camí a la dissolució, mantenint actives algunes funcions 
tècniques, però desmarcant-nos de la idea de realitzar actuacions que vagin més enllà del 
caràcter purament administratiu, com podrien ser les de realitzar i dinamitzar convocatòries de 
trobades. Ara és el moment de barris i pobles de veritat. És el moment que aquests sigueu qui 
decidiu com us voleu organitzar, comunicar i coordinar. Avui la legitimitat la teniu vosaltres 
perquè vosaltres sou el moviment. 
 
De manera més concreta, ens plantegem: 
 

1. Preparació de la trobada de barris: us proposem preparar conjuntament, amb 
persones que estigueu actives als vostres barris, la següent trobada del dia 10 de juliol. 
Us proposem quedar el dia 6 de juliol a les 20:00 a la plaça sant Felip Neri, per tal 
de posar, a la vostra disposició, aquelles eines que avui té la comissió, així com les les 
experiències de trobades anteriors. La idea és preparar conjuntament la Trobada de 
Barris. En aquesta reunió proposem avançar en els aspectes tècnics (so, 
senyalètica...), la dinamització i l'ordre del dia en funció de les necessitats que 
existeixin. 

 
2. Després del dia 10 de juliol: si de la trobada del 10 de juliol en sortim amb un espai 

de coordinació barcelonina definit, aquelles tasques relacionades amb Barcelona, de la 
comissió extensió, les traspassarem al nou espai. Tanmateix, si des del nou espai es 
considera necessari, procurarem donar suport per tal de garantir un correcte traspàs de 
la informació, sempre seguint el ritme i les indicacions dels barris.  

 
3. I què passa amb els pobles i viles? Al mail d'extensió arriben demandes d'una nova 

trobada de pobles i viles. De la mateixa manera que amb els barris de Barcelona, la 
proposta que us fem és que, aquella vila o poble que tingui ganes de fer i 
dinamitzar la trobada, ho proposi. Com sabeu, podeu comptar amb tota aquella 
informació que fins ara ha tingut la comissió d'extensió i que us sigui necessària per 
organitzar la trobada, alhora que podem acostar-nos i donar-vos el suport humà que 
necessiteu.  

 
Dit això, insistim que, si us sembla, mantindrem les tasques de mail i blog fins que no existeixi 
l'espai legitimat per assumir-les i gestionar-les, així com les tasques que del dia 10 es 
requereixin per fer la transició acordada.  
 
I és per tot això exposat anteriorment, que hem acordat la nostra dissolució; fet que ens omple 
de joia al ser conscients que aquells objectius que ens vam marcar, a l'encetar la nostra tasca, 
han estat assolits. I ara, amb totes les experiències acumulades, amb el convenciment d'haver 
donat el millor de nosaltres mateixes, amb totes les coneixences i amistats forjades... ara 
decidim tornar als nostres barris per participar des de l'àmbit local en aquest moviment que no 
fa ni 2 mesos que es va iniciar. Quedi aquí per escrit que aquesta la decisió de dissoldre'ns res 
té a veure amb conflictes interns, desmotivació, manca de temps... els motius són només 2: 
hem assolit els objectius i hem perdut tota legitimitat per poder seguint treballant com a 
comissió. 
 
Ara s'enceta una nova etapa que haurà d'anar acompanyada de noves eines, que s'hauran 
d'anar definint  en funció de les necessitats. En 1 mes i mig el moviment ha crescut moltíssim, 
ara hi ha milers de persones organitzades en 24 barris de Barcelona i més de 100 pobles i viles 
del Principat. Estem molt agraïdes d'haver pogut viure “des de dins” aquest procés, i volem 
expressar que les tasques realitzades, els debats mantinguts amb totes vosaltres, les visites als 
pobles i viles, el naixement de cada nova assemblea, els centenars d'hores d'assemblea de la 
comissió, les trobades de barris i pobles, les discussions sobre la continuïtat... ens han fet 
aprendre moltes coses en molt poc temps. Totes aquestes experiències les recordarem  



sempre, tot i que estem convençudes que el futur ens durà sorpreses i experiències encara 
més enriquidores. 
 
Per últim, recordar-vos que seguim aquí, al vostre costat, lluitant, a partir d'ara, des de les 
nostres assemblees de barri. Seguirem treballant juntes de forma absolutament 
descentralitzada i autorganitzada i esperem poder-ho seguir fent de forma coordinada, en 
espais nous, que no seran altra cosa que la necessària evolució i maduració d'un moviment 
massiu i determinat com ho és el del 15M. 
 
Perquè tot està per fer i tot és possible, ara és el moment dels barris, pobles i viles! 
 
“Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, 
has de pregar que el camí sigui llarg, 
ple d'aventures, ple de coneixences. 
Has de pregar que el camí sigui llarg, 
que siguin moltes les matinades 
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, 
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben...” 
 
 
Comissió Extensió #Acampadabcn 
 
Barcelona, dimecres 29 de juny del 2011 
 


