
Proposta d’ocupació 
de Plaça Catalunya 

abans del 20N



D’aquí onze dies es compliran sis mesos des que vam sortir al carrer per a protes-
tar contra aquest sistema, contra aquesta estafa anomenada crisi i, des de tot tipus 
de corrents de pensament o ideológiques, varem prendre les principals places de 
les ciutats per fer sentir les nostres reclamacions.

Autogestionades, obertes a tothom i embrió d’un moviment que sembla ser de 
llarga durada, aquelles acampades van sorgir una setmana abans dels comicis mu-
nicipals -i bona part dels autonómics-. Ara, gairebé sis mesos després, amb uns 
comicis a nivell estatal, seria una bona ocasió per tornar a prendre-les, tornant-hi 
des dels diferents barris (sense abandonar-los, però), compartir de nou tot l’aprés 
durant aquest temps i aprofitant aquesta reunió i ocupació com a altaveu per, du-
rant tot l’acós mediàtic de cara als ciutadans que suposa una campanya electoral, 
denunciar tot alló que ens indigna i ens aglutina.

Els companys de Madrid, davant la decisió habitual de la Junta Electoral de pro-
hibir les reunions i manifestacions en espais públics, ja han decidit que aquest 
divendres, 4 de novembre, sigui el seu tret de sortida, ocupant de nou la Puerta 
del Sol. Aquí, a Barcelona, per la mateixa data, es celebrarà el tercer Espai de 
coordinació entre barris i, precisament, aquest espai podria ser l’idoni per a co-
ordinarnos, des dels barris, per a prendre novament, entre tots, Plaça Catalunya 
abans del 20N.

Però com fer-ho?

Doncs aquí entra la proposta: podem elegir fer-ho la setmana abans de les elec-
cions; es a dir, ocupant-la el 13 de novembre o, bé, aprofitar l’efecte ressó de Ma-
drid i ocupar-la aquest cap de setmana del 5-6.

Els pros i contres d’ambdues opcions son bastant evidents:

- 5-6 de novembre: tenim l’avantatge de l’efecte crida/ressó de la Puerta del Sol. 
Ara bé, també tenim en contra que l’organització i temps de dur-ho a les assem-
blees i comissions seria gairebé inexistent. Per altra banda, hauriem de mantindre 
activitats i infraestructures per a dues setmanes, el qual, encara que factible, es 
més dificultós.

- 13 de novembre: tenim l’avantatge de poguer-ho planificar i organitzar al detall 
des de les diferents assemblees i comissions, així com a repartir durant una setmana 
la planificació d’activitats i infraestructures. Per contra, quedaria poc solidari espe-
rar una setmana mentre la Puerta del Sol ja es ocupada des del divendres anterior.

La data, finalment, quedarà establerta o bé per la decisió de les assemblees i co-
missions o bé per la successió d’esdeveniments (efecte crida des de Madrid que 
dugui a la gent a ocupar solidàriament Plaça Catalunya).

No obstant, sigui quin sigui el detonant que ens dugui a Pl. Catalunya, seria bo 
organitzar-nos per fer més fàcil i, sobretot, més productiva i fèrtil aquesta ocupació.

Aquesta proposta passa per a elaborar un calendari en el que, segons quin sigui 
l’espai de temps del que disposem (una o dues setmanes), ens repartim les jor-
nades entre les diferents assemblees i comissions per a organitzar tallers, debats, 
xerrades o qualsevol acció a la plaça que ens enriqueixi a tots els presents i atregui 
a la resta de conciudadans.

Per aixó, res tan senzill com una graella en la que les 22 assemblees de barris i les 
16 comissions es reparteixin horaris dels dies d’ocupació; per exemple, el dia 19 
de novembre, pel matí es podrien realitzar dues activitats diferents per part de 
dues comissions o assemblees, i per la tarda unes altres tres, també a càrrec de tres 
comissions o assemblees diferents (en cas d’ocupar la plaça durant una setmana, 
que ens surt a 5 activitats per dia; si fos durant 15 dies, la xifra es redueix a la 
meitat).

També, per a facilitar l’ocupació i, sobretot, les infraestructures i l’espai, es pot di-
vidir la plaça en 5 espais (una per cadascuna de les figures que formen el mosaic) 
a repartir entre les comissions i assemblees (38 entre ambdues) que la ocupin, i 
reservant una sisena zona com a espai per a muntar microfonía o equip de so i 
realitzar les xerrades, tallers, debats o assemblees, al igual que es va fer durant la 
primera ocupació.

Dit aixó, passem a veure un mapa que representa la proposta sobre un mapa de 
Plaça Catalunya:



Mapa d’espais de la proposta a ocupar Pl. Catalunya



Com es pot comprobar a l’anterior plànol, hi ha uns globus de text per a que 
cada comissió o assemblea, si li sembla bé aquesta proposta, s’apunti a l’espai que 
voldria ocupar o, en cas de que no els hi importi en especial a quin anar, es po-
dria repartir aleatoriament, ja que, en un principi, el més important es estar a Pl. 
Catalunya, no a quina part de la plaça.  

Per descomptat que, en cas d’ampliar-se el nombre de comissons o assemblees (de 
dins o fora de Barcelona municipi) que vulguin ocupar Plaça Catalunya, hi han 
2 espais reservats (s’ha fet una repartició de 40 sobre 38 assemblees i comissions) 
i, si cal, en fem més dins dels ja repartits.

Finalment, respecte a la proposta de repartició del calendari per a fer jornades i 
tallers, cal recordar que gràcies a la Universitat Indignada d’aquest estiu, dispo-
sem d’un llarg i genial llistat amb tot de personalitats i professionals disposats a 
participar en xerrades i demés actes de divulgació. Seria bo aprofitar-lo novament, 
nodrint-nos de nous continguts i reprogramant els que van ser més interessants o 
exitosos durant la Universitat Indignada.

Per a tal fi, al final del dossier teniu uns exemples de graelles per a organitzar-nos 
i repartir-nos més fàcilment el temps i dies dels que disposem: una per si s’ocupés 
la plaça aquest cap de setmana (del 7 fins al 20N; graelles 1 i 2, amb 3 files cadas-
cuna), i l’altra per si es fes el següent (del 13 fins al 20N; graella 3, amb 5 files).

Aquesta proposta se us farà arribar a tots els portaveus de les assemblees aquest 
divendres, 4 de novembre, a l’Espai de coordinació entre barris, i a les diferents 
comissions de Pl. Catalunya, per tal que la dugueu als vostres companys i decidiu 
si us hi afegiu o no, o, per descomptat, pogueu fer qualsevol suggerencia, correc-
ció o afegit a aquesta ;)

Aprofitem, a més, per a saludar-vos afectuosament des de l’Assemblea del Car-
mel i desitjar que tinguem la prou força, solidaritat entre nosaltres i enginy per a 
enfrontar-nos, com fins ara, a tots els reptes que sen’s posaran per davant.

Ànim, companys!



Graella 1



Graella 2



Graella 3
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