
Reflexions sobre el 15M a Sabadell
Dilluns 30 d’abril de 2012

El passat dilluns 30 d’Abril ens vàrem reunir al voltant de 10 persones a l'Ateneu Llibertari per
reflexionar sobre el que ha sigut el 15M durant el seu primer any de vida a Sabadell i com
hauria d'encarar els propers mesos. Després d'una reflexió oberta i distesa aquest és el resum
de les idees que van anar sortint:

1- Anàlisi de punts forts i febleses del Moviment a Sabadell

Punts forts
1. Ha tingut un paper d'activador de consciència política a nivell individual com col·lectiu.
2. Ha tingut un paper de denúncia i reivindicació.
3. Educació política, ha promogut el creixement de la cultura política.
4. Ha construït comunitat sobretot entre les persones que estan més implicades en el

moviment.

Febleses
1. La manera de construir comunitat és molt millorable. Per això hem d'aprofitar tant

les eines individuals (responsabilitat individual) com les col·lectives que ofereix
l'assemblea (aprenentatge col·lectiu)

2. Falta d'implicació global, entesa com falta de coneixement i/o interès tant del que estan
fent a Sabadell els diferents Grups de Treball (GdT) i comissions del 15M, i altres
entitats, grups, plataformes, etc... de la ciutat, com del que està passant i s’està fent a
altres localitats i territoris.

3. Sovint no s'han respectat el ritmes i tempos individuals. Això ha sigut font de molts
malentesos i discussions innecessàries.

4. No hem tingut en compte els ritmes socials. D'aquí en podem treure una
conclusió molt important: No podem descartar eines, mitjans i/o objectius que en el
passat no han acabat de quallar o de ser útils, ja que la realitat social canvia molt
ràpidament i pot ser que ara sí que sigui el moment de tornar a intentar algunes
iniciatives que ja havíem provat sense èxit.

2- En el moment actual, quina hauria de ser la funció del 15M a Sabadell?
1. Ha de seguir tenint el paper d'activador de consciència política.
2. És moment de potenciar i dinamitzar les relacions en xarxa entre els grups ja activats i

els que s'activin de nou.

3- En el moment actual en quina eina s’ha de convertir el 15M a Sabadell?
Entenem el 15M com un Espai de Trobada per:

1. La Reflexió crítica individual i col·lectiva,
2. la Defensa dels drets ja aconseguits i la Reivindicació de nous que creguem

necessaris, i
3. la Lluita, Deconstrucció i Construcció d'alternatives.

4-Discriminacions o principis de funcionament de l'espai de_trobada
1. Respecte pels ritmes individuals i col·lectius.
2. No autoritarisme ni individual ni col·lectiu.
3. Aprenentatge col·lectiu.
4. Construir comunitat basada en la igualtat.

5-Mitjans
1. Aprofitar recursos ja existents
2. Treball personal.

Aquest és el resum de les reflexions fetes durant aquesta trobada que ens han de servir per donar-li
continuïtat i ampliar els punts de vista presents.


