
Juntes ho podem tot
El futur és ara a PlÇ Catalunya

La Junta Electoral desafia al poble i declara il·legals les 
concentracions dissabte i diumenge i vol desallotjar, per això:

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

Dissabte 21  TOT EL DIA HI HAURÀ ACTIVITATS INFANTILS

14h 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·lectiva
-La Junta vol que ens quedem a casa pensant sols,
 nosaltres us convidem a compartir-ho plegades-

TOT EL DIA Debats i xerrades (busqueu els horaris als plafons)
-Treball i feina (cooperativisme) 
-Habitatge
-Educació 
-Consum Responsable 
-Taller sobre què fer en cas de desallotjament





INFRAESTRUCTURA         infra.acampadabcn@gmail.com               -->Objectes perduts
-NECESSITATS: Taules, cadires, tendals, generadors, ordinadors, fustes, ferros, corda, plafon

     pissarres, tela, cinta, material d'oficina, equips de so, dipòsits....
-Envieu al correu les coses que vulgueu aportar o deixar i que no podeu portar vosaltres mateixes. 
També si teniu  vehicle i disponibilitat 

DIFUSIO                               difusio.  acam  padabcn@gmail.com  
-NECESSITATS paper de totes les mides (A4 i A3), gent disposada a repartir material arreu
-Envieu textos que vulgueu difondre, reflexions, fotos, vídeos...
-Podeu col·laborar en la difusió descarregant les octavetes en pdf a acampadabcn.wordpress.com

PASSACARRERS: a les 9h, a les 14h i a les 18h surten de la parada

EXTENSIÓ                           extensio.acampadabcn@gmail.com
-Envieu contactes relacionats amb lluites laborals, associacions de veïns, cooperatives, i 
 mobilitzacions en general (habitatge, jubilats, aturats...)
-Us posaran en contacte amb col·lectius que treballen els problemes que ens plantegem 

                              individualment

INTERNACIONAL               comisio-internacional@googlegroups.com     
-Difonen la idea de fer mobilitzacions arreu de l'Estat Espanyol, Europa i el Món
-Exposen i el que passa a Plç Catalunya i coordinen amb la resta d'acampades
-Tradueixen textos: necessiten traductors   

CUINA           NECESSITATS : Porteu tot tipus de menjar, especialment: 
                                                    VERDURES, FRUITA, ARRÒS, PASTA, PA, LLEGUMS i GAS BUTÀ

VENIU A CUINAR !        per al DINAR.......a partir de les 11h    per SOPAR..........a partir de les 18h

NETEJA   3 torns: 9h matí     Havent dinat        Desprès de l'assemblea
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ARA TOCA ORGANITZAR-NOS A CADA BARRI !
             FEM UNA PLAÇA CATALUNYA A CADA PLAÇA!

 
       1.   ASSEMBLEA DE BARRI DE POBLE SEC

                            assembleapoblesec@gmail.com
                            http:// assembleapoblesec.blogspot.com
                            Propera Assemblea 29 de maig,  a les 17H al c/Blai amb c/Salvà
 

2. ASSEMBLEA SOCIAL DEL POBLENOU
assembleasocialpoblenou@gmail.com
Propera Assemblea 1 de juny, 20h CSOA la Teixidora (C/Maria Agullló, 35)

3. AAVVDE L'ÒSTIA (la Barceloneta)
pdefensabarceloneta@yahoo.es
Assemblea cada dimarts a les 20H c/Pescadors 49

4. ASSEMBLEA SOCIAL DEL CLOT-CAMP DE L'ARPA 
assembleasocialclotcampdelarpa@gmail.com
Assemblea el primer i tercer dijopus de cada mes a les 20h
local AAVV c/Sibèlius 3

5. ASSEMBLEA DE BARRI DE SANTS- COMITÉ CONTRA LES RETALLADES
 enquestaobrera@gmail.com
Assemblea  primer i tercer dimecres de cada mes a les 19.20
Centre social de Sants , C/ Olzinelles, 30

6. ASSEMBLEA DE DRETS SOCIALS DE GRACIA
graciaencrisi@gmail.com
Assemblea cada dilluns a les 19h a la Barraqueta de gracia (C/ Tordera 34)

7. ASSEMBLEA DE DRETS SOCIALS DE L'EIXAMPLE
assemblea.drets.socials@gmail.com
Propera assemblea 30 de maig a les 20.30h a l'Espai 2/10
C/Padilla 210

8. ASSEMBLEA DE BARRI DEL RAVAL
assemblearaval@riseup.net

9. OFICINA DE DRETS SOCIALS DE NOU BARRIS
Habitatge per tothom – associació 500 x 20
ods9barris@gmail.com 
http:// ods9barris.wordpress.com
http:// 500x20.blogspot.com
Assemblea cada dijous a les 19h. C/Argullós, 108

10. ASSEMBLEA DEL CASC ANTIC
acascantic@riseup.net
Propera trobada 27 de maig a les 21h, al Foerat de la Vergonya

11. ASSEMBLEA DE GUINARDÓ- CAN BARÓ
assembleacanbaro.blogspot.com  
assembleacanbaro@gmail.com 

12.  COMITÉ DE VAGA SANTA ANTONI
comitestantoni@riseup.net 

13. OFICINA DE DRETS SOCIALS DE SANTACOLOMA
                         dimecres a les 19.30h. Ateneu Julia Romerac C/ Santa Rosa 18, telf. 678.873.923

i organitzar-nos a la feina amb assemblees a les empreses
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