
Contra les retallades, contra la corrupció, contra el capitalisme, a favor de les persones!

Construïm alternatives!
Nou Barris, Barcelona, 8 de juny de 2013

Aquesta és una invitació oberta a totes aquelles persones que vulguin treballar conjuntament en un espai de debat obert, amb la clara 
voluntat de teixir un referent polític capaç d’aglutinar totes les persones i moviments socials, polítics i sindicals que representen el conjunt 
de les classes populars. Per aquest motiu us convidem a participar a la 2a Trobada del Construïm Alternatives el proper dissabte 8 de juny 
a Nou Barris.

És tracta d’un procés en el que cal avançar poc a poc, però tan ràpid com sigui possible perquè el capitalisme ens ataca a totes per igual 
i cada cop amb més agressivitat. La situació davant la que ens trobem no té precedents i cada vegada és més dramàtica; atur, desnona-
ments, retallades als serveis públics, augment de les desigualtats i la pobresa, mentre les oligarquies polítiques i financeres gaudeixen de 
total impunitat i s’enriqueixen més del que ho havien fet mai.

A la 1a Trobada del Construïm Alternatives es va arribar a la conclusió que cal un referent polític enfocat a la superació del capitalisme i 
a la construcció d’una alternativa real, democràtica i des de baix. Aquest referent s’ha de construir mantenint i enfortint els espais de treball 
i lluita que ja s’estan desenvolupant a cadascun dels nostres barris, pobles i ciutats.

Hem de construir una alternativa protagonitzada per la majoria social des de baix, en el que participin totes les persones i moviments po-
lítics i socials amb qui compartim plantejaments i objectius similars, respectant la diversitat del nostre teixit organitzatiu, social i ideològic.

Aquest canvi social ja s’està produint, és un procés en moviment, que de mica en mica es va transformant en diferents referents polítics 
arreu del territori, alguns d’ells ja existents, i d’altres en construcció.

Per això, i per donar continuïtat a la 1a Trobada, es decideix entomar les conclusions i propostes del document que va sortir de Ripollet 
i generar un nou espai de debat dividit en tres blocs:

- Bloc 1: Perspectives de futur.
 - Com contribuïm a construir un referent polític participatiu i democràtic?
 - Quin tipus de referent i amb quins objectius?
 - Com s’hauria de relacionar amb altres referents ja existents com la CUP, o en construcció com pot ser el Procés Constituent?
 - Sobre quins punts mínims hauria de treballar aquest referent polític?
 - Quin paper ha d’exercir aquest referent en el procés independentista i pel dret a decidir?

-Bloc 2: Iniciatives i accions conjuntes a impulsar
 - Quines iniciatives poden ser realment eficients?
 - Com s’ha d’encarar la lluita en l’actualitat?
 - Quines accions conjuntes hauria de promoure aquest referent polític?
 - Són la lluita contra els Pressupostos, la Renda Garantida Ciutadana o el No al Pagament del Deute un bon punt de partida?
 - Quines altres lluites poden representar al conjunt d’aquest referent polític?

-Bloc 3: Organització i coordinació per a dur a terme el treball conjunt
 - Com es poden organitzar totes les persones que vulguin dur a terme aquest treball?
 - Com coordinar-ho perquè realment el treball sigui des de baix, democràtic i participatiu?
 - Com integrem els moviments i organitzacions ja existents, sense doblar estructures i repartir esforços?
 - Cal crear una nova estructura organitzativa o es pot aprofitar el teixit existent?
 - L’organització s’ha de dividir per temàtiques, de forma sectorial, territorial o tot es debat al mateix espai?
 - Com podem aprofitar les noves eines tecnològiques per millorar la participació i l’organització?
 - Com realitzem la difusió de la proposta i les nostres activitats? Campanyes de difusió i relació amb els mitjans de  
  comunicació.

Convidem i animem a tothom a participar en aquesta trobada amb l’objectiu de continuar construint alternatives.
Inscriu-te al mail: construimalternatives@gmail.com

Dissabte 8 de juny a les 9:30 del matí
Ateneu Popular de 9 Barris
C/ Portlligat, 11-15. Barcelona
Dinar popular a les 14:30, i després Café-World

Organitzen:
Alternativa d’Esquerres

de Cornellà

2a Trobada


