
Seguimos siendo perseguidos por cuestiones ideológicas. Echados de nuestros 
puestos de trabajo, y nos encontramos como siempre, luchando sin parar, por 
defender nuestra ideología, nuestro puesto de trabajo, por defendernos de los 
demás que nos piden que pasemos por. el aro, que esto es lo que hay.
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Activitats que et recomanem

- Diumenge 10 a Celrà: projecció "Hotel Ruanda"
www.ajcelra.ppcc.cat

- Dissabte 9 a Girona: Concentració per l'arxivament del cas Núria Pórtulas
elsud.org/nuri

- Dissabte 9 a Barcelona: carnaval "Radio infierno. 17 anys en la onda."
www.contrabanda.org

- Divendres 8 a Girona: Més de 30 anys després i no ha canviat res (doc. i xerrada)
www.casadecultura.org

- Diumenge 3 a Celrà: projecció "El Bola"
www.ajcelra.ppcc.cat

- Diumenge 3 a La Bisbal: projecció "La Patagonia rebelde"
Local de CNT-AIT a les 18h

- Dissabte 2 a Barcelona: Carnestoltes solidari (educació llibertaria)
www.sindominio.net/espaiobert

- Dissabte 2 a l'Escala: concert gratuït "skarnaval" al pavelló esportiu
Txilum, Agraviats, PD Patxap
www.myspace.com/jovesbarrakers

- Divendres 1 a Banyoles: Inauguració de l'exposició ARTCONTRALAMAT
www.nomat.org

- Divendres 1 a l'Escala: concert gratuït "skarnaval" al pavelló esportiu
Two death cats, Dekrèpits (www.dekrepits.cat)
www.myspace.com/jovesbarrakers

- Dimecres 30 per internet: Historias, recortes,.. de las radios libres (en directe)
www.radioelo.org

CNT-AIT Figueres
C/ Poeta Marquina, s.n.

www.cnt.es/figueres
Telèfon 972 673 288

CNT-AIT Olot
C/Alfons V, 6

www.cnt.es/olot
Telèfon 972 271 682

CNT-AIT La Bisbal
C/Marimon Asper, 16

cntlabisbal(@)actiu.net
Telèfon 972 645 398

Aportacions solidàries Agenda alternativa

Més informació, ajuda i acció:
Aquesta revista és de propietat pública, doncs tens la llibertat de copiar, derivar, distribuir 
i comunicar públicament els continguts, amb les següents condicions: reconèixer 
l’autoria, no fer-ne un ús comercial i compartir amb les mateixes condicions.

Més detalls a la llicència copyleft de Creative Commons per internet:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca

(ve de la pàgina anterior)

No, esto no es lo que hay, esto es con lo 
que te conformas, tenemos voz , 
tenemos ayuda si sabemos donde 
acudir, y medios, solo es cuestión de 
resistir, pero si quieres seguir 
defendiendo tu puesto de trabajo con un 
traje de Armani un collar mas grande que 
tu de la Tous y un bolso de Dolce i 
Gabanna no pidas tu puesto de operario 
de cadena en una fabrica, móntala tu 
porque tienes el perfil, o como mínimo no 
estropees las luchas de los demás, La 
cuestión del proteccionismo te hace débil

En África no tienen depresiones 

Asambleas y Reuniones. 
Metodologías de Autoorganización.

La reunió és el tema estrella. S'analitza de principi a fi. Com cal que sigui una 
adequada preparació, convocatòria i confecció de l'ordre del dia, com s'ha 
d'organitzar l'espai físic, en què es diferencien els diferents tipus de reunions, 
segons els objectius perseguits, etc. Es dedica una especial atenció als temes 
instrumentals com són la moderació i l'evaluació. A més a més hi ha un capítol 
dedicat a rols i sentiments grupals i personals, i un altre a qüestions relacionades 
amb la comunicació. El tema del lideratge, tractat de forma transversal a tots els 
capítols, es converteix en una de les qüestions a les quals es dedica major atenció.

Llibre de Ana Rosa Lorenzo Vila y Miguel Martínez López
disponible a: www.traficantes.net


