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Un sector dels acampats a plaça
Universitat ignora la crida a
desconvocar i continua amb la
protesta
Els partidaris d'aixecar la mobilització lamenten la presència de "persones adultes
amb actituds impositives", i els que la continuen denuncien el "robatori" dels
comptes a les xarxes socials i de les donacions

Tendes de campanya a la plaça Universitat de Barcelona, aquest dissabte al matí. | Oriol March

Divisió a l'acampada de la plaça Universitat de Barcelona. Després que, la passada matinada, els
comptes oficials de la protesta comuniquessin el final de la mateixa, per "arribar a tot Catalunya",
un sector dels activistes va decidir continuar la mobilització. I ho ha fet acusant els partidaris
d'aixecar-la -que identifiquen amb la JERC i Arran- de dur a terme un "boicot electoralista" i
de "robatori" dels comptes de la protesta a les xarxes socials i de les donacions a la caixa de
solidaritat.
"Els darrers dies s'han perdut entre parlaments endogàmics i estèrils sobre el funcionament intern
de l'acampada", lamenten, en un comunicat, els activistes que mantenen la mobilització a la plaça
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Universitat. Assenyalen també que la mobilització continua "al marge de les formacions polítiques
que s'atribuïen la sobirania de l'assemblea" de l'acampada.
Per la seva banda, el comunicat previ en què s'anunciava el final de l'acampada, argumenta que
"una part important" dels partidaris de continuar amb la protesta són "persones adultes amb
actituds impositives i, fins i tot, intimidatòries cap a les nostres companyes", que havien pres de
forma unilateral decisions com "la creació de trinxeres" o "actuar de forma encaputxada".
[noticia]190187[/noticia]
Afegeixen que van prendre la decisió d'aixecar l'acampada i seguir les mobilitzacions "a cada
barri" davant d'aquests fets, i de les "dinàmiques d'inseguretat" a la plaça de Catalunya.

??? COMUNICAT URGENT pic.twitter.com/E37dTToT9r (https://t.co/E37dTToT9r)
? Assemblea Plaça Uni (@assembleapluni) November 9, 2019
(https://twitter.com/assembleapluni/status/1192985738192838656?ref_src=twsrc%5Etfw)

? Comunicat de l'Acampada Plaça Universitat
?? La #Generació14O
(https://twitter.com/hashtag/Generaci%C3%B314O?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) segueix
dempeus, ens veiem als carrers! pic.twitter.com/5TBhEfmoyc (https://t.co/5TBhEfmoyc)
? Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) November 9, 2019
(https://twitter.com/AcampadaUni/status/1193105633278676992?ref_src=twsrc%5Etfw)
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