Preparem un nou pas de llibertat
Enfortim-nos com a poble, des de cada col·legi electoral ens retrobarem per defensar els resultats del
referèndum, per celebrar la nostra força, determinació i gosadia, per organitzar un nou pas de llibertat.
Cada col·legi electoral som un node, un punt de connexió d’una xarxa de país, una xarxa que enfortim
amb accions comunes que puguin fer trontollar algun pilar clau, que complementin i vagin més enllà de
les activitats simbòliques.
Organitzem en cada col·legi les activitats i accions pel 28, 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre que ens
poden enfortir més per seguir el camí de la llibertat. Les podem publicar com a plataforma local al web
comú https://1octubre2018.cat. Aquí suggerim algunes propostes. També ens podem inspirar en les
activitats que publiquin plataformes d’altres localitats. Si decidim fer activitats el dia 1 no podran ser dins
els centres d’ensenyament, ja que com a dia laborable, serà lectiu; facilitem, quan sigui possible, que
tothom pugui assistir a la convocatòria unitària de les 18:30h a Barcelona.

RECUPEREM L’1 D’OCTUBRE. Actes unitaris:
A les 12:00h. Sortim al carrer davant els llocs de treball i col·legis electorals
per exigir els drets democràtics i denunciar la repressió.
A les 18:30h. Manifestació de Plaça de Catalunya al Parlament de Catalunya
per reivindicar el compliment del mandat de l’1 d’octubre.
Suggeriment d'activitats pel cap de setmana del 28 al 30
Les activitats que es facin aquest cap de setmana a l'entorn de l’1 d’octubre han d’atraure a participar
el màxim de persones possibles, començant per les persones que van votar, tant sí com no, o que van
defensar el dret a votar... o que simplement volen una democràcia més plena, o volen millorar el barri,
poble, ciutat o país. Convé implicar en l'organització de les activitats les diverses associacions del poble /
barri (AAVV, AMPA's, ONG, culturals, esportives, associacions d'altres països...)
El llocs on es realitzin les activitats, sigui en els col·legis electorals o en places i carrers, han der ser
atractius per tot tipus de població. Les activitats han de ser gratuïtes o amb preus populars.
Ens hem de preparar mentalment i emocionalment, i organitzar-nos, com sempre, per saber reaccionar
de forma noviolenta i empàtica si hi hagués gent que volgués provocar, fins i tot amb agressions: intentar
parlar-hi, no barallar-s´hi, si cal, aïllar-la, ignorar-la...
Podem publicar el programa d’activitats de cada localitat al web comú https://1octubre2018.cat
•

Organitzem dinars o sopars grocs (preus populars o assumits per les organitzacions).

•

Fem inauguracions oficials o populars de places i/o carrers amb el nom 1 d’Octubre. Si s’hagués
inaugurat amb antelació, es pot aprofitar per celebrar-hi un acte.

•

•
•

Celebrem concerts gratuïts amb artistes del poble/barri (hi haurà activitats a tots els pobles i ciutats,
per tant, cal comptar amb artistes, corals... de proximitat), espais on aprendre i assajar cançons de
lluita (per a accions i per a l’acte comú) (vegeu lletres, partitures i interpretacions al web).
Xerrades informatives sobre procés constituent: Què és? Com es pot realitzar? Demanar-ho a
info@reiniciacatalunya.cat , debatsPC@protonmail.com o info@constituim.cat (+ info).
Millorem les nostres capacitats per fer accions noviolentes (+ info):
o Repassem i comentem els decàlegs d’En Peu de Pau
o Visionem i comentem algun vídeo de les principals lluites noviolentes d’arreu del món:
 Perquè funciona la resistència civil? / El secret d’una eficaç resistència noviolenta
 Una força més poderosa. La independència de l’Índia / Altres vídeos a: Canal Fem noviolència
 Com començar una revolució pacífica
 TV3. Noviolència / Insubmissió / Saber +: Rosa Parks (per infants)
o Comentem algun text o llibre clau per enfortir la nostra acció
o El millor homenatge a Xirinacs, aprendre d’ell. Textos i vídeos
 Xirinacs, de l’amnistia a la independència
 Luís M. Xirinacs, símbol de la lluita no violenta i de les reivindicacions nacionals de Catalunya

•

Formem-nos en estratègia i acció noviolentes: en els darrers mesos s'han fet formacions arreu del país
sobre la resistència noviolenta. Aquest és un primer pas. El segon, pensant en ser proactius, és
plantejar-nos com preparar una estratègia o una acció de forma noviolenta. Pot ajudar rebre suport de
persones dinamitzadores (demanar a formacio@enpeudepau.org/info@femnoviolencia.cat). (+ info)

•

Cerquem quina és la nostra “sal” (l’acció que farà trontollar algun pilar clau?). Sessió participativa en
què cadascú aporta propostes, com la que feu Gandhi amb la Marxa de la Sal, les recollim i compartim.
(+ info).

•

Comencem per un pilar. De la dependència elèctrica a l’emancipació possible. (+ info)
o Deixem les males companyies. La nostra compra és el nostre vot. Aprofitem, si no ho hem fet, per
canviar a una de les més de 60 comercialitzadores elèctriques radicades a Catalunya.
o Sessió en què elaborem un pla individual i municipal per construir sobirania energètica ciutadana
– un dels subministraments ètics –.

•

•

Sessió per recollir propostes que portarem al Parlament de Catalunya el dia 1. Sessió convocada per
l’espai de coordinació local on, si cal, primer en petits grups, tothom que ho desitgi pugui proposar
com donar aquest nou pas de llibertat, com enfortir un espai comú transversal de trobada periòdica
en el col·legi electoral, en el poble, en el barri... per anar construint sobiranies dia a dia, per anar
emancipant-nos pas a pas. Les propostes d’aquesta sessió i de les activitats del cap de setmana es
recullen i es col·loquen en la urna que cada plataforma local portarà al Parlament el dia 1. (+ info)
Preparem i celebrem l’acte reivindicatiu comú en cada col·legi electoral o en cada localitat. (+ info)
 Lectura del manifest. Testimoni d’algunes persones que van contribuir a organitzar i defensar el
referèndum a cada col·legi electoral.
 Recordem en un mural les imatges del què vàrem viure l’1 d’octubre. Enganxem fotos, dibuixos,
retalls, records, piulades... per no oblidar, per celebrar la resposta exemplar.
 Pengem placa commemorativa dels fets de l’1 d’octubre
 Comiat amb poemes, cançons i himnes.
Promou: Plataforma 1 d’octubre, formada per totes les entitats, col·lectius i organitzacions ciutadanes
que desitgem adherir-nos-hi a https://1octubre2018.cat on podem consultar dossiers informatius per
preparar i publicar les activitats de les plataformes locals.

