
PROGRAMA CONTINGUTS TROBADA CATALANA 
15M

30, 31 i 1 novembre

Dissabte 29: Jornada de preparació dels espais.

9.40h Ens trobem els que sortim de Bcn a les taquilles dels FGC de Pl.Espanya per anar 
juntes cap allà

12h Trobada a Ca L'Afou de les persones que vulguin participar en la preparació de les 
Jornades

Durant tot el dia netejarem i prepararem els espais on acamparem i on farem les 
assemblees

14h Dinar

Continuem preparant l'espai

21h Sopar

22h Assemblea dinamització/facilitació pel dia següent

Diumenge 30: S  obre el   20N  

Esmorzar
10h Presentació propostes recollides i acceptació d'altres propostes sobre el 20n

1. Movilitzacions. Linies d'acció 20n
2. Informació veraç sobre opcions de vot
3,4.....
* Grups de treball per a cada proposta

14h Reunió per les tasques del dia a dia.
Dinar

16h * Continuen els grups de treball del matí
TEMA del bloc 4: sobre la Salut. 

             S'obre el debat paral·lel d'altres temes si es proposen (vivenda, educació...)
* Plenari Grups Treball del matí

21h Sopar

22h Assemblea dinamització/facilitació pel dia següent

Dilluns 31: Processos assamblearis i participació en el moviment 15M

9h Esmorzar

10h Processos, metodologia, funcionament en les assemblees. Àmbit Local
1. Compartir experiències i reflexionar sobre la problemàtica de les 

assemblees amb poca participació. Estratègies per ampliar el nombre de 
participants. Proposta de creació grup de treball a nivell català per a donar 
suport a les assemblees que ho necessitin

2. Millorar el funcionament de les assamblees.
      3.    Assemblees temàtiques monogràfiques com a eina per generar consensos 

TEMA del bloc 4: sobre el Gènere

14h Dinar

16h Relacions entre assemblees. Participació en el moviment
1.Compartir idees i experiències per ampliar el moviment del 15-M arribant a 

sectors poc presents encara com gent gran, persones conscienciades però amb poc temps, 
entitas del sector associatiu, persones arribades d'altres països...

2. Metodologia de decisions de múltiples assemblees. Àmbit català. Portaveus de 
les assemblees vs Sobirania de cada assemblea.

3. Quins principis formen part del nostre moviment i ens permetran canviar el 
mon?

4. Metodologies de coordinació internacional

21h Sopar

22h Assemblea dinamització/facilitació pel dia següent

Dimarts 1: Estratègies a llarg termini 

9h Esmorzar

10h Propostes específiques
1. Sobre la trobada Estatal Medi Rural
2. Consulta popular
3. Deute extern / auditoria del deute
4. Dret a rebel·lió
5. Cooperativa de crèdit

14h Dinar

16h Debat estratègies moviment


