Material de suport
SESSIÓ 2

Moviment

15M

Preguntes de reflexió

Sabíeu que...?

1. Què porta aquesta gent a mobilitzar-se? Què creus que
els ha passat per decidir-se a fer alguna cosa?
2. Les mobilitzacions que han fet han aconseguit algun
canvi dels que proposaven?
3. Posa’t en la pell de les persones mobilitzades. Com
creus que ho han viscut? (han patit represàlies, s’han
trobat acompanyades…)
4. Creus que és diferent ser home o dona al mobilitzar-se
en aquest cas?

Mireu aquest reportatge sobre el 15M:

El Moviment 15-M, també anomenat moviment dels
indignats, va néixer el 15 de maig de 2011 quan milers
de persones, sobretot joves, es van manifestar a més de
seixanta ciutats de l’Estat Espanyol sota diferents lemes com
“Democràcia real ja! No som mercaderies en mans de polítics
i banquers”.
Aquella nit, 40 persones van decidir acampar a la Puerta del
Sol, a Madrid, de manera espontània, i arran de l’èxit d’aquesta
convocatòria, es van multiplicar les acampades a les places de
moltes ciutats d’Espanya.
Les principals reivindicacions d’aquest nou moviment són
promoure una democràcia més participativa, acabar amb el
domini de bancs i corporacions en la política, i aconseguir una
“autèntica divisió de poders” (l’executiu, el judicial i el legislatiu).
El Moviment del 15-M va reforçar-ne d’altres que han tingut
un gran recorregut i que encara funcionen avui en dia com
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que treballa
per aconseguir frenar els desnonaments de les famílies més
desvalgudes.

Per a saber-ne més
Podeu llegir aquests articles interessants
sobre la temàtica:
“Indignats, indignem-nos… organitzem-nos”,
reflexions escrites per una mestra que va ser a Plaça
Catalunya el 15M.
“La lucha antidesahucios, el primer logro del 15-M”
a El País, 24 de novembre 2012
Consulteu les següents pàgines web:
- Acampada 15M Barcelona:
http://www.15mbcn.org/
- Plataforma Afectats per la Hipoteca:
http://afectadosporlahipoteca.com/

youtube.com/watch?v=3DXJ0qPXrCA
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