
ACTA DE REUNIÓ  

divendres, 31 d'agost de 2012
Grups de Treball de Preparació de Mobilització Internacional (octubre de 2012)

Ordre del dia

1. Data de la Mobilització
2. Lema i Manifest
3. Tipus de Mobilització
4. Aspectes tècnics

Previ

• en el marc de la proposta de mobilització social a nivell internacional, exposada a la 
web  http://www.globalnoise.net,  diferents  moviments  socials  es  reuneixen  per 
formar part activament de la iniciativa

• la proposta internacional és dur a terme una “cacerolada global” (que en anglès 
tradueixen com “global noise”, soroll global) a diferents ciutats el mateix dia, com a 
tret de sortida de tota una setmana de mobilitzacions.

• la coordinació entre les diferents ciutats (per ara consten Chicago, Londres, dues 
ciutats d'Alemanya, Xile, Madrid,  Barcelona) es fa per via telemàtica tipus Xat i  
Skype, en anglès.

• la  propera  assemblea  internacional  està  prevista  per  la  segona  setmana  de 
setembre

Data de la Mobilització

• la  data prevista per la mobilització global  era el  20 d'octubre però, des d'altres  
països s'ha proposat canviar al 13
◦ a favor del canvi:

▪ el canvi ve promogut per Londres, que té prevista una altra marxa el dia 20
▪ es  proposa  confluir  interessos  amb  Auditoria  del  Deute,  que  té  previst 

mobilitzar-se el 15 d'octubre però, no té prevista cap manifestació
◦ en contra del canvi:

▪ és un pont (el 12 és festiu) i pot influir negativament en la convocatòria
◦ s'acorda acceptar el canvi de data al 13 d'octubre

• s'aclareix que la mobilització global  del dia 13 és el  tret  de sortida de tota una 
setmana de diferents mobilitzacions

• es  coincideix  en  la  necessitat  d'intentar  aplegar  el  màxim  número  possible  de 
col·lectius (és a dir, fer difusió de la preparació de la mobilització) sense excloure'n 
cap: sindicats, plataformes, etc...

http://www.globalnoise.net/


Lema i Manifest

• sobre el lema:
◦ inicialment, estava plantejat que girés al voltant del deute
◦ hi ha debat:

▪ no tot  hauria  de girar  sobre l'aspecte financer,  que caldria  centrar-se en 
temes més socials, per no donar tanta importància als mercats

▪ Auditoria del Deute ja tracta aquest tema
▪ es podria enfocar des d'un punt de vista personal: lluitar sí o no, i com, per  

tal de fomentar la lluita
▪ el lema hauria de ser en positiu (i per tant, descartar “no el-que-sigui”)
▪ es podria mirar de proposar lema global (internacional)
▪ sorgeixen conceptes: deute és capital, és eina de dominació, polítiques de 

desigualtat
▪ que  inclogui  “deute”  pot  ser  essencial  ja  que  possiblement  per  aquelles 

dates estarem “rescatats”
◦ es coincideix que no cal decidir-ho ara, es proposen algunes possibilitats que 

s'inclouran en un pad, i que les diferents assembles i col·lectius puguin discutir-
ho

◦ també es proposa de manera alternativa, per agilitzar aquesta tasca i tenir més 
temps per la difusió de la mobilització, no capficar-se tant en el lema, triar “no 
devem, no paguem”, i que cada col·lectiu dugui la seva pancarta amb un lema 
més concret que enllaci la seva lluita amb el lema principal

• sobre el manifest:
◦ hi  ha un apartat  a la  web global  on s'hi  poden afegir  punts sobre “per  què 

protestar” (http://www.globalnoise.net/why-protest, en anglès), on Sant Antoni ja 
hi ha apuntat alguns

◦ hi ha creat el pad pel grup de treball on editar de manera conjunta els diferents  
punts

◦ es coincideix en que cal també debatre aquests punts de manera local a les 
diferents assembles i col·lectius

• des d'Eixample Dreta, hi ha la iniciativa de crear un llibret on s'exposen diferents 
temes, que es proposarà a l'Espai de Coordinació; afegir que també han fet un petit  
taller al respecte

• l'enllaç al pad és: https://n-1.cc/pg/pages/view/1411754?init=true

Tipus de Mobilització

• inicialment, la proposta internacional és una cacerolada
◦ es proposa completar-la amb una marxa
◦ es comenta que pot ser una marxa amb cacerolada constant

• s'acorda que sigui una marxa amb cacerolada constant i que es proposarà a nivell 
internacional

https://n-1.cc/pg/pages/view/1411754?init=true
http://www.globalnoise.net/why-protest


Aspectes Tècnics

• es plantegen com a necessitats: pàgina web, logo, twitter, facebook
• es proposa homogeneïtzar la “marca” a nivell internacional
• es coincideix que cal gent amb traça que s'encarregui de la feina tècnica

◦ es proposarà a les assemblees
◦ es farà una quedada tècnica per mirar de resoldre aquests aspectes, abans de 

la següent reunió del grup (no s'acorda data/hora/lloc)
• es coincideix en què no cal finançament, que cada assemblea i col·lectiu faci la 

seva difusió amb els seus mitjans
• diferent aspectes tècnics i de difusió, també es tractaran al pad

Propera Reunió

• dilluns, 10 de setembre a les 19h00, a la rotonda del Parc de la Ciutadella (entrant 
per l'avinguda Marquès de l'Argentera / passeig Picasso, al costat de la font)

• proposta d'ordre del dia:
1. lema i manifest
2. mobilitzacions
3. aspectes tècnics


