
TROBADA 15M
REFLEXIÓ, PENSAMENT, ACCIÓ...
Dos dies per trobar-nos i
traçar línies de feina cap el futur. 
Tria l’eix temàtic que més t’interessi…!

Quan? Cap de setmana 5 i 6 novembre

On?  Casal de Barri Ses Veles
 C. Joan Alcover, 28. Palma

http://assembleaquartera.wordpress.com/
+ info:

- HABITATGE
- AGROECOLOGIA
- CULTURA
- EDUCACIÓ

- ENERGIA I 
  CRISI ENERGÈTICA
- ANTIMILITARISME
- ECONOMIA
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DISSABTE 5

10-11h// Presentació.

11-14 h// CULTURA (debat de les 5 qüestions ja plantejades a http://plataformaxcul-
tura.wordpress.com/); HABITATGE (Presentacions: Per què la crisi és una crisi urba-
na?, N. Rullan / Context hipotecari des del punt de vista legislatiu / Experiència de Ca 
l’Afou, colònia ecoindustrial postcapitalista, D. Costa / Oficina d’Okupació i Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca, assessorament i suport mutu);  CRISI ENERGÈTICA (Pre-
sentacions: Què entenem per crisi energètica, D. Gomila / Energia i poder, I. Murray / Les 
cooperatives energètiques. L’experiència de Som Energia / Desconnectats del sistema. 
L’autogestió energètica col·lectiva: el cas de Kan Paskual, M. Gavaldà); ECONOMIA 
(Xerrada i plenari diagnosi: Crisi econòmica, actualització últimes informacions, I. Gor-
dillo-Seminari Taifa).

14-16 h/ DINAR POPULAR Dugues menjar de casa i aprofitarem el dinar per compar-
tir impressions amb la resta d’eixos. Hi haurà beguda, cafè i dolç a preu popular.

16-19 h// CULTURA (continuació); HABITATGE (plenari de reflexió, diagnosi i debat);  
AGROECOLOGIA (debat obert amb persones integrants d’aquest àmbit); CRISI 
ENERGÈTICA (debat i possible formació de grup de treball).

DIUMENGE 6

11-14 h// HABITATGE (punt de trobada per possible creació grups de treball i 
intercanvi de materials); ANTIMILITARISME (Xerrada i plenari per l’acció: Ells estan 
en guerra, i nosaltres? Claus per entendre l’ordre bèl·lic mundial i l’antimilitarisme del 
s. XXI, V. Garcia); ECONOMIA (Xerrades, debats i possible creació grups de feina: El 
cas d’Argentina. Crisi del 2001 i respostes concretes, M. Rodríguez / Proposta d’acció 
#tomaelbancocentral, C. Seda); EDUCACIÓ (Xerrades, debats i possible creació grups 
de feina: Algunes reflexions sobre el sistema d’ensenyament públic, M. A. Font i I. 
Aicart / Algunes propostes educatives alternatives (Waldorf, Escola Lliure, Uni Lliure de 
la Plaça).

14-16 h/ DINAR POPULAR  Dugues menjar de casa i aprofitarem el dinar per com-
partir impressions amb la resta d’eixos. Hi haurà beguda, café i dolç a preu popular.

16-18 h// CONCLUSIONS GENERALS Posada en comú de la feina feta (10 minuts 
cada eix) i conclusions generals.
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