MÒNICA ABSOLUCIÓ! GIE DISSOLUCIÓ!
- COM PODEM COL·LABORAR AMB LA CAMPANYA? Primer de tot volem agrair-te que hagis decidit col·laborar i difondre el cas. A continuació exposem un recull
de propostes que poden ajudar a orientar la resposta solidària tant individual com per col·lectius i entitats
als diferents barris, pobles i ciutats:
1. Pots ajudar a DIFONDRE EL MANIFEST I LES CONVOCATÒRIES de la campanya a través de webs,
correus, facebook, twitter,...:
• Manifest central de la campanya, el pots descarregar de la web de Sat:
http://sat-terrassa.cat/gie-dissolucio/comunicats
• Convocatòries principals de la campanya:
▪ MANIFESTACIÓ a Terrassa,
dissabte 22 DE JUNY, 18h a la Pl. Vella.
▪ CONCENTRACIÓ davant l'Ajuntament de Terrassa durant el Ple Municipal,
dijous 27 DE JUNY a les 19h.
▪ JUDICI a l'Audiència Provincial de Barcelona el dijous 4 DE JULIOL a les 10h.
CONCENTRACIÓ a les 9:30h, davant del Palau de Justícia(Pg. Lluís Companys 14-16).
2. Pots AJUDAR A RECOLLIR FIRMES:
• De forma física(1), tant a nivell individual com per a col·lectius i entitats, les pots descarregar a la
web de SAT: http://sat-terrassa.cat/gie-dissolucio/signatures-en-suport-a-monika i que es
presentaran al ple municipal i també a l'Audiència Provincial.
• De forma “on-line”, tant a nivell individual com per a col·lectius i entitats, a la web https://oiga.me/
al següent apartat : https://oiga.me/campaigns/monica-absolucio-gie-dissolucio . Amb cada firma
s'enviarà automàticament un correu electrònic a l'ajuntament de Terrassa, a l'alcalde i la regidora
responsable de la policia municipal.
• Un tipus de firma no exclou l'altre, són complementaries, cal firmar els dos tipus.
3. Pots AJUDAR ECONÒMICAMENT a la campanya:
◦ Fent un ingrés al compte bancari : 1491 0001 25 2068602511
◦ Ajudant a omplir guardioles, o venent xapes i adhesius de la campanya.(2)
◦ Organitzant dinars, sopars, concerts,...
4. Pots ORGANITZAR PARADES INFORMATIVES per explicar el cas, repartir el manifest,demanar firmes,
vendre xapes i adhesius(2),...
5. Pots ORGANITZAR ACTES DE SUPORT com concentracions o xerrades(2) per explicar i denunciar el
cas.
(1)Recollida de firmes, hi haurà dos terminis:
→ Dimecres 26 de juny (un dia abans de la concentració al ple municipal de l'ajuntament de Terrassa).
→ Dimecres 3 de juliol (un dia abans del judici a Barcelona)
- Les pots entregar a: → A Terrassa als següents espais:
“El Kasalet” C/Societat 4 – CP Atzur C/Arquimedes 89
→ A Barcelona als següents espais:
- Cooperativa Ciutat Invisible C/Riego 35 de la Vila de Sants.
- Llibreria Aldarull C/Torrent de l'Olla 72 de la Vila de Gràcia.
→ Si no podeu entregar-les en aquests punts també les podeu enviar per correu a:
“El Kasalet”: C/Societat 4, 08221 Terrassa, Vallès Occidental, Catalunya.
(2)Per demanar material, per organitzar una xerrada o pel que necessiteu, podeu escriure un correu a : info@satterrassa.cat o a info@kasalet.org .

