
DES DE L’1 D’OCTUBRE: 
CAP A LA REPÚBLICA SOCIAL I 

PARTICIPATIVA ON PUGUEM 
DECIDIR-HO TOT!

Participa-hi! 

Parlaran: 

ARCADI OLIVERES (Procés Constituent)

ALBANO DANTE FACHÍN (Som Alternativa)

MARXES PER LA DIGNITAT 
EULÀLIA REGUANT (CUP-CC)

JAUME ASENS (Barcelona en Comú)

Representants de: 

CARTA DELS DRETS SOCIALS
PLATAFORMA 3 D’OCTUBRE

MAREA PENSIONISTA
STOP MARE MORTUM

FAMILIARS REPRESALIATS 
(Altsasu Gurasoak, presos polítics i imputats dels CDR)

INSTITUT PALAU
MAREA GROGA

MAREA BLANCA
SINDICAT DE LLOGATERES

ASSOCIACIÓ DE BARRIS PER UN TURISME SOSTENIBLE
XARXA FEMINISTA DE CATALUNYA
XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Acte unitari on es compartirà el menjar d’una olla 
comuna i s’elaborarà una recepta per a la república 

social i solidària que volem construir. 

11 de setembre de 2018 · d’11.30 h a 14 h
BARCELONA · Pl. Catalunya | Portal de l’Àngel

Fem l’olla comuna de drets i llibertats
per a les persones

Actuació musical de ROIGÉ
i JAVIER OLAIZOLA (txalaparta)

Dinar popular 5 euros



Procés Constituent, Som Alternativa i Marxes per la Dig-
nitat celebren aquest 11 de setembre del 2018 fent l’OLLA 
COMUNA de la REPÚBLICA SOCIAL I SOLIDÀRIA. 

Els ingredients d’aquesta OLLA COMUNITÀRIA són els 
drets i les llibertats que reivindiquem per fer efectiva la 
república social i ser fidels a l’esperit de l’1 d’octubre.

L’OLLA COMUNA fou símbol i base de la resistència dels 
pobles llatinoamericans davant l’escassetat i l’espoli dels 
poderosos durant els anys 70 i 80. 

Avui, davant de l’edifici del Banc d’Espanya, volem recupe-
rar aquesta tradició de resistència i perquè no ens treguin 
la força de l’1 d’octubre, que és patrimoni de tots i totes 
per la lluita democràtica i el dret a decidir. 

Aquest 11 de setembre, denunciem el poder financer i les 
polítiques de la UE i l’FMI que mantenen, amb l’article 135, 
l’ofec econòmic i les retallades dels pressupostos públics. 

Denunciem la violència de tot tipus, el negoci de la guer-
ra i la inèrcia que ens desarrelen. Simone Weil parlava de 
la necessitat de sentir-se ben arrelat, de tenir sentit de 
pertinença a una societat que respecta els drets bàsics i 
fonamentals de les persones. Per això compartim avui un 
cuscús africà, un arròs afganès, i una paella de verdures, 
com a símbol de la diversitat que ens enriqueix i de l’apor-
tació de tothom en aquesta OLLA DEL BÉ COMÚ.

Volem papers per a tothom perquè creiem en una socie-
tat plural, inclusiva i solidària. Volem una república amb 
educació i sanitat públiques de qualitat; que defensi els 
drets laborals; volem una república feminista i ecologista; 
volem una república social on hi hagi democràcia directa i 
deliberativa, on les decisions siguin vinculants, es puguin 
revocar càrrecs electes, i hi hagi control democràtic contra 
la corrupció.

Fem l’olla comuna de drets i 
llibertats per a les persones


