
Com a mínim una persona (millor un petit grup) pren la iniciativa de reunir-se front
un edifici governamental, en una població, a una hora i un(s) die(s) concret(s) cada
setmana, i ho anuncia públicament amb l’objectiu de mobilitzar la població i el
govern on es fa l’acció per posar en marxa actuacions per aturar les guerres, fins
aconseguir el final de les hostilitats, almenys en la que pateix Ucraïna.

Ho comunica al grup de whats app @aturemlesguerres per facilitar la connexió
amb altres persones o grups propers, i per poder publicar-ho al web
www.aturemlesguerres.cat

Es proveeix de cartells per mostrar l’acció, de fulls per repartir al vianants i de petos
(a 3€, dir quants ens voleu i l’adreça on rebre’ls). A aturemlesguerres.cat/materials es
poden trobar models a descarregar o a adaptar. Demaneu si voleu adaptar algun
dels arxius originals del full amb les dades de la vostra acció.

El grup que impulsa l’acció convé que tingui el seu propi grup de Whats app,
(millor de Telegram), per coordinar-se i que el comparteixi per facilitar nous
membres. Cal anar incorporant les persones que s’afegeixin a l’acció.

És imprescindible que algú faci alguna bona foto significativa de cada acció i la
comparteixi en el grup general per suscitar més participació arreu i per poder-la
publica al web.

Cada grup ha de concretar quin és el ritme que faci sostenible l’acció en el temps.
Recomanem que hi hagi una estona en silenci (entre 15’ i 30 ‘), amb posat greu,
(mentre algú reparteix fulls als vianants). I, una segona estona per presentar-se els
participants, per avaluar l’acció, per veure com enfortir-la amb més gent i més
impacte comunicatiu... i per parlar de nous passos de l’acció (comentats al vídeo del
web i al document Orientacions).

Abans d’acabar la reunió, assegurar que tothom és al grup local de Telegram (o
Whats app) i saber qui es compromet els següents dies acordats.

A mesura que es consolidi el grup, comunicar-ho a periodistes, mitjans, xarxes...
sempre amb foto i text significatius i enllaç al web www.aturemlesguerres.cat

Penseu ajuntar-vos entre poblacions properes si això facilita començar. Sempre
sereu a temps de re-començar en cada una quan sigueu una bona colla.

Si no us poseu d’acord en l’hora i el dia, mireu si podeu oferir més d’una cita pública
en la mateixa població, en hores i dies complementaris. Més que ser molts, és
important una presència pública constant i persistent.

Pistes per organitzar una reunió
de la campanya
www.aturemlesguerres

https://chat.whatsapp.com/JMXdclL5lw8GtuxRgJ1Twc
http://www.aturemlesguerres.cat/
http://www.aturemlesguerres.cat/materials
http://www.aturemlesguerres.cat/

