
8 NOVEMBRE 2019

Contra el boicot electoralista, seguim organitzades. 

Aquest divendres després d'una tensa assemblea, els partits polítics que donaven suport 
a l'acampada indefinida, fins a aconseguir els cinc objectius de la Generació 14-O, en 
lluita per la llibertat de les preses polítiques, el dret a l'autodeterminació i la defensa dels 
drets fonamentals, han abandonat a les activistes acampades a la plaça Universitat de 
Barcelona, sense haver aconseguit cap dels objectius. 

Els darrers dies, s'han perdut entre parlaments endogàmics i estèrils sobre el 
funcionament intern de l'acampada, a més de lluites banals dins les assemblees. Per 
sort, les activistes de l'acampada s'han apoderat al marge de les formacions polítiques 
que s'atribuïen la sobirania de l'assemblea de Plaça Universitat. 

El dijous, la filtració d'unes directrius internes d'una de les organitzacions infiltrades entre 
les activistes acampades provoca una assemblea extraordinària per avaluar el moment 
d'urgència, després d'una decisió unilateral i partidista que pretén boicotejar i 
menyscabar una lluita sentida i legítima. 

Finalment, divendres ens arriba la notícia, abans de l'assemblea, que ja no es recaptaran 
més fons, es produeixen intents de proselitisme i d'enterrar l'acampada, ignorant el parer 
de l'assemblea, les aportacions fetes per totes, el treball solidari de les voluntàries i 
prenent partit pel moment de culminació de la campanya electoral. 

En una segona assemblea, ens hem organitzat per continuar la lluita, i així mateix 
denunciar el robatori per part de les organitzacions polítiques (JERC i ARRAN) dels 
diners de la caixa de resistència i part de les donacions solidàries aportades per la 
ciutadania en aquesta lluita.

COMUNICACIÓ  -  asspluni@gmail.com  - @assebleapluni

Des de l'assemblea de l'acampada de plaça 
universitat, que encara estem actives, demanem 
que es desmenteixi el comunicat de la 
desconvocatòria de l'acampada, pels següents 
motius:

1. Durant el dia d'avui hi ha hagut un intent de 
desconvocatòria interna de manera no 
assembleària. 
És per això, que ens desvinculem de totes les 
xarxes socials que fins ara ens han representat:

2. Continuem actives i animem a totes les persones 
que se sumin a l'acampada i que contribueixin de la 
millor manera possible i còmode per totes.

3. Convidem a totes a seguir les noves xarxes 
socials de l'assemblea sobirana que sí que ens 
representa a partir del dia d’avui:

4. En breus publicarem el comunicat oficial donant 
explicació als fets succeïts i exposant les noves 
decisions preses per l'assemblea del 8 de 
Novembre.
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