
Indigneu-vos!
El futur es ara a Plc Catalunya
La Junta Electoral desafia al poble i declara ilegals les 

concentracions dissabte i diumenge i vol desallotjar, per això:

Tothom a Plç Catalunya desde les 12 de la nit de 
divendres fins diumenge

Divendres 20  Debats-xerrada i altres activitats a Pla a Tahirç
10h->  Actividad abierta trabajada a través del debate público sobre
                el empoderamiento y la actividad ciudadana.

11:30 ->  Manel Delgado              "Com construir a partir d'això".

13h  →   Ferran Cortés:                "Assamblearisme, autogestió a treball comunitari."

14h  ->    Alberto Lopez Bargados:"Les revoltes àrabs"

18h ->  Marta Llovet i Silvia Ianitalli  (treballadores socials comunitaria i sociologa)  

18h30 ->  Arcadi Oliveres + José Aristizabal

                "Crisis multidimensional,possibles causes i alternatives"

Tothom  A LA PLAÇA ABANS DE LES 00h

Dissabte 21  

12h Assemblees de barri simultànies. Busca la teva!
           -Sants, Gràcia, Poblenou, Poblesec, Nou Barris, Eixample, Sant  

Antoni, Les Corts, Clot-Camp de l'Arpa, Ciutat Vella-Raval-  

18h Assemblea de reflexió col·leciva
-La Junta vol que ens quedem a casa pensant sols,
 nosaltres us convidem a compartir-ho plegades
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