
TROBADA 15M

REFLEXIÖ

PENSAMENT

ACCIÓ

DOSSIER INFORMATIU



ÍNDEX 

-Què és trobada 15M? pàg. 3
On?
Com?
Què?
Horari pàg. 4

-Programa eixos
-Cultura pàg. 5
-Antimilitarisme pàg. 6
-Agroecologia pàg. 7
-Economia i sistema financer pàg. 8
-Eduació pàg. 9
-Crisi Energètica pàg. 10
-Habitatge pàg. 11



QUÈ ÉS TROBADA 15M?

És moment de passar a lʼacció i per això vos proposam participar en unes jornades, en les que es treballarà en
diferents eixos.La idea és que durant aquests dos dies es puguin posar en contacte la gent interessada en cada eix i
que a partir dʼaquí es creï un grup autònom permanent que sʼorganitzi i treballi les opcions alternatives. És necessari
compartir coneixement per crear pensament.

És moment de prendre decisions. És moment de sumar esforços. Des de fa temps alguns moviments socials de base
han estat fent feina sobre alternatives a les opcions que sʼens imposen. És moment dʼutilitzar tot el que sʼha treballat
fins ara per poder tenir una visió més amplia i empendre accions concretes pel canvi.

Per això, proposam reunir-nos el cap de setmana del 5 i 6 de novembre a Palma.

QUAN?

El cap de setmana del 5 i 6 de novembre.

ON?

Al Casal de Barri Joan Alcover (Carrer Joan Alcover 28 – Ses Veles, Palma)

QUÈ? (EIXOS)

-Cultura

-Habitatge

-Antimilitarisme

-Crisi energètica

-Economia i Sistema Financer

-Educació

-Agroecologia

COM?

Obrirem dissabte a les 10h amb una presentació de la trobada: Exposició de dues formes de democràcia: directa i
participativa; dos tipus de propostes: de caire reformista i de caire autònom.

Tancarem diumenge amb un plenari de 16 a 18h; on els grups de treball exposaran les seves conclusions (10 min
cada un) i quedarà un temps desprès per a una conclusió col.lectiva.

La planificació sʼha fet de tal manera que en cada bloc horari hi hagi 4 activitats que s'adapten a la disponibilitat
d'espai

Cada eix temàtic ha organitzat el programa de manera autónoma, al finalitzar la jornada cada eix redactarà un
document de resum del que sʼha treballat durant 



HORARI

CULTURA HABITATGE AGROECOLOGIA ANTIMILITARISME ENERGIA ECONOMIA EDUCACIÓ
DS.11-
14h

Grup treball Presentacions Presentacions Ponència 

DS.16-
19h

Grup treball Plenari
diagnosi

Ponència? + Grup
discussió

Debat + obrir
grups treball

DG.11-
14h

Embrions
grups treball

Xerrada, debat +obrir
grups tr.

Debat,
propostes +
obrir grups treb.

Presentació +
altenatives

En vermell, les activitats corresponents a l'Objectiu 1: Fomentar el pensament crític

En verd, les activitats corresponents a l'Objectiu 2: Fomentar el debat

En blau, les activitats corresponnets a l'Objectiu 3: Fomentar accions concretes

MENJAR

DINAR POPULAR

Tant dissabte com diumenge, entre les 14 i 16h farem un descans. Als migdies proposam a les participants dur menjar
de casa per dinar juntes al lloc. Ens sembla un moment important en que podran entrar en contacte gent de diferents
grups de treball i poden surgier sinèrgies inesperades :-)

BEGUDA, CAFÈ i DOLÇOS, a preus populars durant les dues jornades.

MÉS INFORMACIÓ

BLOG

http://assembleaquartera.wordpress.com/ 

MAIL

assembleaquartera@gmail.com



EIX DE CULTURA
Dissabte de 11h a 20h.

plataformaxcultura

Dissabte 5 de novembre, entre les 11h i les 20h.

Introducció

En un mon hiperconnectat, participatiu i bidireccional, la cultura està canviant. Volem participar dʼaquest canvi i volem
que es produeixi de manera horitzontal, amb les aportacions de tothom que hi estigui interessat. Volem construir un
nou marc per la cultura i per començar ens plantejam algunes qüestions que ens semblen claus per poder entendre
cap a on hem dʼanar.
El primer repte va ser fer una consulta a través del blog 

http://plataformaxcultura.wordpress.com 

A partir de 5 perguntes es van recollint documents, àudios o vídeos que ajudin a dibuixar el nou panorama cultural per
treballar a la trobada i que ens ajudin a detectar i debatre quines son les dificultats que te la cultura al nostre territori i
establir quines son les accions a realitzar per canviar de paradigma.

Programa

11-12ʼ30h: Presentació de plataformaxcultura i resum de les conclusions de les 5 preguntes plantejades al blog.

12ʼ30-14h.: Redacció dʼun document on es vegin reflectides les conclusions i on sʼindiquin quin son els objectius a
assolir.

14-16h.: Dinar

16-18h.: Grups de treball per dissenyar un pla dʼacció per assolir els objectius que ens haurem posat.

19:00 -20:00h.: Posada en comú de les propostes dels grups de treball i cloenda.

+ info:

http://plataformaxcultura.wordpress.com 

http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-cultura/



EIX Dʼ ANTIMILITARISME
Diumenge de 11h a 14h.

Ellos están en guerra ¿y nosotros?

Claves para entender el orden bélico mundial y el antimilitarismo del siglo XXI.

Estados Unidos está en declive económico, sin embargo, sigue siendo la mayor potencia bélica mundial y no se
resignará a abandonar su hegemonía frente a las potencias emergentes (China, Brasil, India…). La OTAN está
consolidada como el mayor gendarme del planeta y no descarta intervenir en Occidente, ya que sus analistas prevén
un futuro de violencia y revueltas sociales en Europa (como muestra el informe oficial: “operaciones urbanas de la
OTAN para el año 2020”). La industria armamentística está en auge mientras cada vez son mayores los recortes
sociales. Los Estados (incluyéndose España) se están alineando, estamos viviendo una nueva guerra fría, una guerra
por recursos. Hemos de combatir la hipocresía de los pocos que se lucran cuando los muchos ponemos los muertos.
Nuestra vida está en juego. ¿Seremos capaces de defenderla? 

 

En esta jornada, compartiremos algunos apuntes de geopolítica y vislumbraremos algunas causas de las guerras de
Libia y Afganistán. Analizaremos el papel de la mujer en el ejército y revelaremos el gasto militar real del Estado
Español. Discutiremos las razones de por qué un nuevo antimilitarismo es necesario, expondremos algunas iniciativas
antimilitaristas y presentaremos algunas propuestas. 

 

 

 

Temas a tratar en la charla-debate.

-Nociones de geopolítica sobre África y Asia: causas de las guerras de Libia y Afganistán.

-La mujer en el ejército y el feminismo de Estado. 

-Gasto militar real en el Estado Español.

-Presentaremos el informe “Urban operations in the year 2020” de la OTAN.

 

Temas a tratar en la asamblea para la acción.

-Breve exposición de iniciativas antimilitaristas en otros lugares.

-Propuestas para actuar aquí y ahora.

+ info:

http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-antimilitarisme/



EIX Dʼ AGROECOLOGIA I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

Dissabte de 16h a 20h.

Introducció

A Mallorca ja fa anys que des de diferents iniciatives es treballa entorn aquest eix. Per això, aquesta proposta pretén
fer coincidir diverses experiències que es donin a l'illa, facilitant el coneixement mutu i la cohesió del moviment.

Pensam que per avançar dins el moviment agroecològic dins Mallorca és necessari un debat conjunt entre les
persones que ja hi estan implicades des de fa temps i persones amb interès sobre la sobirania alimentària. Cada una
de nosaltres, des de la seva experiència hi té molt a aportar.

Programa

16:00 Alimentació, territori i economia: les arrels del què ens menjam.

Xerrada inicial sobre el moviment agroecologic i la sobirania alimentària a càrrec dʼun
membre de la Kosturica, Associació per a la Recerca i l'Estudi de l'Agroècologia.

17:15 Viatge en globus: visió panoràmica del moviment agroecològic a lʼilla.

Panell dʼexperiències amb diferents col·lectius i projectes relacionats amb
lʼagroecologia de Mallorca.

18:00 I demà, com?

Grups de treball per dissenyar un pla dʼacció per al moviment envers la sobirania
alimentària.

19:00 ... som-hi! 

Posada en comú de les propostes dels grups de treball i cloenda.

+ info:

http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-agroecologia/



EIX Dʼ ECONOMIA I SISMTEMA FINANCER
ANÀLISI I ALTERNATIVES 

Dissabte i diumenge de 11h a 14h.
Programa

DISSABTE MATÍ

Durant el primer matí es traballaràn els objectius 1 i 2:

Objectiu 1. Fomentar el pensament crític a nivell teòrico-conceptual 

Objectiu 2. Fomentar el debat i l'enraonar de forma original i comunitària.

11,00h – 12,00h. Ivan Gordillo: Crisi econòmica. Actualització últimes informacions. 

Ivan Gordillo és economista i membre de Taifa, Seminari d'economia crítica que desenvolupa la seva activitat a
Barcelona. Es tracta d'un grup de persones per qui lʼestudi de lʼeconomia, requereix una aproximació en termes
dʼEconomia Política, és a dir, transdisciplinar (seminaritaifa.org)

Ivan farà una anàlisi teòrica del sistema financer i l'actual crisi del deute, fent especial émfasi en els aconteixements
dels darrers mesos. 

12,00h – 13,00h. Torn obert de paraula i assemblea de diagnosi sobre la crisi (capitalisme, deute, financiarització...)
Moment de reflexionar juntes i generar pensament col.lectiu. S'ordenaràn i anotaran les conclusions de l'assemblea
per a dur-les al plenari de tancament del diumenge tarda.

DIUMENGE MATÍ

Durant el segon matí es traballaràn els objectius 2 i 3:

Objectiu 2. Fomentar el debat i l'enraonar de forma original i comunitària.

Objectiu 3. Fomentar accions concretes per a desenvolupar a curt-mig termini.

11,00h – 11,30h. Miguel S. Rodriguez. El caso de Argentina. La crisis de 2001 y experiencias concretas para
afrontarla.

Miguel Rodriguez es argentino y vivió de cerca lo que ocurrió en su país. Dará una charla alrededor de la gravísima
crisis argentina y las medidas que encontró la población al margen del estado y de la economia capitalista (asambleas
populares, organizacion del trueque, ocupación y getión de fábricas...) Se completará la exposición con otras
experiencias históricas interesantes de monedas locales en Austria, Alemania, Canadá y Estados Unidos.

11,30 – 12,00h. Torn obert de paraula, preguntes i debat sobre la possibilitat de traslladar aquí i avui algunes de les
accions concretes adoptades a argentina fa deu anys.

12,00h – 12,30h. Carlos Seda. Presenta la propuesta de acción #tomaelbancocentral. 

Carlos Seda formó parte de la acampada palma y sigue siendo miembro activo del 15M. Ha estado realizando
semanalmente un Taller de economia a partir de la lectura y comentario de noticias económicas, una actividad de
formación en la Universitat Lliure de la Plaça. Ahora presenta #tomaelbancocentral, una acción concreta convocada a
nivel estatal para el 21 de diciembre.

12,30 – 13,00h. Torn obert de paraula, preguntes i debat sobre l'organització de l'acció #tomaelbancocentral.

13,00- 14,00h. Trobada per a extreure les conclusions de l'eix d'economia. Resum de propostes i accions que hagin
surgit i constitució de grups de treball específics. 

IMPORTANT. Es redactarà un document de conclusions i resum per a dur-lo al plenari de la tarda.

+info:

http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-economia/



EIX Dʼ EDUCACIÓ

Diumenge de 11h a 14h.

Condensat en un únic matí intentarem treballar els 3 objectius:

Objectiu 1. Fomentar el pensament crític a nivell teòrico-conceptual

Objectiu 2. Fomentar el debat i l'enraonar de forma original i comunitària.

Objectiu 3. Fomentar accions concretes per a desenvolupar a curt-mig termini.

11,00h – 12,30h. L'EDUCACIÓ PÚBLICA ESTATAL

11,00h – 11,45 h. Algunes reflexions sobre els sistema d'ensenyament públic.

 Maria Antònia Font. Professora de secundària que ara treballa a lʼSTEI-i. Secretària dʼensenyament públic i
coordinadora de la comissió de Normalització Lingüística de lʼSTEI-i.

 Iñaki Aicart. Professor de primària al Col.legi Públic S'Algar de Porto Colom.

11,45 – 12,30. Assemblea oberta per al debat i possible formació de grups de treball per a actuacions concretes dins
l'ensenyament públic.

IMPORTANT. Es redactarà un document de conclusions i resum per a dur-lo al plenari de la tarda.

------------------------

11,00h – 12,30h. L'EDUCACIÓ AL MARGE DEL SISTEMA PÚBLIC

12,30 – 13,15h. Presentació d'algunes propostes d'educació alternatives al sistema.

12,30h. Escoleta Waldorf. Laura Pla, profesora i fundadora (fa 14 anys) d'aquesta escola d'infantil a Binissalem,
presentará la pedagogia Waldorf-Steiner (http://www.waldorf.es/index_es.htm)

12,45h. Escola Lliure. Presentació d'un projecte que fa un any que s'està treballant amb l'objectiu de crear una escola
veritablement alternativa, que no signifiqui una important despesa econòmica per a les mares i que abarqui l'educació
des d'infantil fins als 18 anys. El grup està integrat per mares i pares, professores i d'altres.

13,00h. Universitat Lliure de la Plaça. Presentació d'un projecte d'aprenentatge col.lectiu molt jove, nascut a la Plaça
d'Islàndia, que enten la formació com una eina d'emancipació i empoderament (uni-lliure.ourproject.org). S'explicarà la
seva estructura a partir de grups d'autoformació i de recerca autònoms (GAFA's i GRA's)

13,15 – 14,00. Assemblea oberta per al debat i possible formació de grups de treball per a actuacions concretes en
propostes alternatives d'ensenyament.

IMPORTANT. Es redactarà un document de conclusions i resum per a dur-lo al plenari de la tarda.

+info:

http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-educacio/



EIX DE CRISI ENERGÈTICA

Dissabte de 11h a 20h.

PLANTEM CARA A LA CRISI ENERGÈTICA 

11,00h – 11,40h. Crisi energètica: final de l'era del petroli.

La primera part de la jornada pretén introduir la qüestió de la crisi energètica, la seva incidència a les Balears i les
vinculacions entre el poder i l'energia.

11,00h -11,20h. Damià Gomila: Què entenem per crisi energètica? Aquesta xerrada pretén ser una breu introducció
a la crisi energètica global i es presentaran sintèticament els principals conceptes i aspectes relacionats amb aquesta.

11,20h – 11,40h. Ivan Murray: Energia i poder. En aquesta exposició s'exposarà la vinculació entre la irrupció del
règim energètic fòssil i l'ascens del capitalisme. El control energètic ha estat un dels principals pilars del poder i la
situació de crisi energètica està associada a una situació de reforçament del poder. Per això, les sortides a la present
crisi energètica han de replantejar no només el tipus d'energia i la quantitat d'energia que s'utilitza, sinó també la
forma com s'organitza socialment l'ús de l'energia. També es farà una breu vinculació d'aquestes qüestions amb la
situació a les Balears.

12,00h – 14,00h. Alternatives reals i pràctiques a la dictadura del sistema energètic fòssil.

La segona part de la jornada abordarà pràctiques alternatives d'organització social de l'energia, així com els conflictes
i problemes associats a aquestes.

12,00 h – 13,00. Les cooperatives energètiques. L'experiència de Som Energia. S'exposarà l'experiència,
recentment iniciada a Catalunya, de la cooperativa Som Energia de producció i consum d'energies renovables.
Aquesta iniciativa es planteja com una alternativa als models dominants en la producció i generació d'energies
renovables que estan controlats per les grans corporacions.

13,00 h – 14,00 h. Marc Gavaldà: Desconnectats del sistema. L'autogestió energètica col·lectiva: l'experiència
del CSO Kan Pasqual  .   La gent del CSO Kan Pasqual inicià un projecte el 1996 de vocació autogestionària i per això
iniciaren un camí d'aprenentatge col·lectiu per assolir l'autogestió energètica que es regeix pel principi del “feu tu
mateix” (do it oyurself). En aquesta xerrada, un dels seus membres ens presentarà el projecte del CSO Kan Pasqual.

14,00h – 16,00h. Dinar. Es proposa que els participants duguin menjar de casa per dinar plegats.

16,00h – 18,00h. Debat a partir de les xerrades del matí i participació de grups que treballin sobre la matèria a
Mallorca.

Aquesta sessió pretén servir de plataforma per debatre sobre les qüestions exposades a les xerrades del matí i també
per posar en comú algunes experiències i iniciatives que existeixin a Mallorca.

18,00h. - 19,00h. Trobada per la possible constitució del grup de treball sobre energia.

+info:

http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-crisi-energetica/



EIX DʼHABITATGE

Dissabte de 11h a 20h i Diumenge de 11h a 14h.

Intentarem treballar els 3 objectius, un per cada franja horària:

Objectiu 1. Fomentar el pensament crític a nivell teòrico-conceptual

Objectiu 2. Fomentar el debat i l'enraonar de forma original i comunitària.

Objectiu 3. Fomentar accions concretes per a desenvolupar a curt-mig termini.

Programa

DISSABTE

11-14 h. Estat de la qüestió i estratègies de suport mutu i emancipació.

Presentacions:

11-11.45 h. Nofre Rullan. Marc teòric. Per què la crisi és una crisi urbana?

11.45-12.30 h. El context hipotecari des del punt de vista legislatiu.

12.30-13.15 h. Dídac Costa. Lʼexperiència de Ca l'Afou, colònia ecoindustrial postcapitalista. 

13.15-14 h. Oficina d'Okupació i PAH, assessorament i suport mutu.

14.00 h . Proposam que tothom dugui el seu menjar de casa per dinar juntes i poder canviar impresions amb la gent
que està treballant altres eixos. 

16-19 h. Plenari de reflexió, diagnosi i debat. 

16-17 h. Presentació de la dinàmica a partir del Bando de Lavapiés.

17-18 h. Debat.

18-19 h. Elaboració d'un resum per presentar al plenari de l'endemà, si trobam que s'escau.

DIUMENGE

11-14 h. Punt de trobada per possible formació de grups de treball. Hi haurà també materials per copiar-se i
informació per endur-se'n. Pots dur tu també allò que et sembli interessant compartir.

14.00 h. Proposam que tothom dugui el seu menjar de casa per dinar juntes i poder canviar impresions amb la gent
que està treballant altres eixos.

16.00-18.00 h. Plenari general amb totes les participants. Es presentarà un resum de 10 min. per cada eix i s'intentarà
formular unes conclusions generals.

+info:
http://assembleaquartera.wordpress.com/forum-social/eix-habitatge/


