
COM VOLEM 
EL NOSTRE

DIA DE 
MOBILITZACIÓ
GLOBAL

DIA 
D’ACCIONS
15 DE MAIG 

12 DE MAIG 

Tingues una actitud pacífica 

Gaudeix de l’espai públic 

Sigues reporter, documenta el 12M15M 

Mostra el teu rostre, no tenim res 

de què amagar-nos 

Estiguem totes juntes, podem estar 

tranquil·les. En cas d’aldarulls: 

no t’espantis, no corris, no t’hi sumis 

Evitem la confrontació amb la policia

EXERCIM ELS 

NOSTRES DRETS

I REAPROPIEM-NOS 

DEL NOSTRE ESPAI  



13-14M 

DESPRÉS 
DE LA MANIFESTACIÓ
Comença l’assemblea permanent de 3 dies (12.13.14) per a coordinar les accions 
temàtiques del moviment 15M.

Estem aquí per reprendre les nostres vides, per organitzar les accions continuades que a 
partir del dia 15 de maig ens portin a recuperar els espais de vida i de justícia que s’han 
arrabassat a la gent. Volem deixar clar que el poble som la solució

Fòrum dels Pobles:
Un espai de trobada en el que es visibilitzin i debatin les línies de treball de diferents 
col·lectius per posar en  comú la feina feta i reflexionar conjuntament sobre quin és el 
proper pas. http://forumdelspobles.wordpress.com

Assemblea general: cada dia a les 21h

· Ni un euro més pel rescat dels bancs.
· Sanitat pública i de qualitat.
· Educació pública i de qualitat.
· Habitatge digne garantit.
· No a la precarietat laboral, 
 renda bàsica universal. 

A la plaça es constitueixen aquests 
5 punts d’organització que treballaran 
en permanència cadascuna de 
les respectives temàtiques. 
El treball a dur a terme en cadascun d'ells:

1 - Informar
2 - Decidir i organitzar les accions del dia 15
3 - Plantejar les estratègies de futur per 
  recuperar els nostres espais de vida.

Ens organitzem a la plaça en amb caràcter permanent durant 3 dies coordinats entorn 
d’aquests 5 espais temàtics per a l’acció.

15M DIA D’ACCIONS
ACTUA!

Habitatge ComunicacióDeute

Laboral

Barris

Drets i 
llibertats

Espai de debats 
i de l'Assemblea 

General de les 21h

Cuina

Taller de 
materials

Sanitat

Educació

Rambles

DIA 12 

18h 
Pl.Catalunya

Sortida
18h. Plaça Catalunya

Recorregut
Pl. Catalunya – Balmes 
Balmes – Diagonal 
Diagonal – Passeig de Gràcia
Passeig de Gràcia – Pl. Catalunya




