
ACTA DE REUNIÓ DE LA PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA  

NO A LA GUERRA A UCRAÏNA 

Lloc i data: reunió híbrida, Jitsi + Presencial. Seu de La Fede, 20 d’abril de 2022, 6 de la tarda  

Persones presents de diferents entitats tant a la sala com a la pantalla. Han excusat 

l’assistència altres persones i altres entitats.  

 

ORDRE DEL DIA 

Portaveus 

Manifestació 

Acte parlaments finals (plaça St Jaume) 

Economia 

Propera reunió de valoració  

 

 

Portaveus 

Pepo Gordillo, Roser Palol, Gil Hortal i Carme Suñé 

Defensaran la proposta de:  

Alto al foc / Negociació / Retirada tropes russes / Neutralitat d’Ucraïna 

 

Manifestació 

Permís d’ocupació de via pública – Fet. Portarem el resguard perquè, com fan moltes vegades, 

la DGAS, no ens ha contestat.  

Difusió – La Fede s’ha ofert per fer la difusió de la nota de premsa i la convocatòria a 

periodistes que fem a plaça Universitat a les 12h.  

Capçalera – Acordem que farem com sempre des de 2003: la capçalera estarà formada per 

membres de la PAG i entitats per la pau i la solidaritat. En cap cas, partits o sindicats 

Pancarta – L’ha portat en David K, se l’ha emportada la Roser que és qui la durà a plaça 

Universitat.  

Descartem la idea de dur les dues pancartes que es van fer servir a plaça Catalunya el 2 de 

març perquè són massa altes i pesants per portar-les fent una caminada prou llarga (plaça 

Universitat – plaça St. Jaume) 

Consignes, acordem les següents 

No a la guerra // Ai no guerra no, guerra no, guerra no (cantat) // Les vostres guerres, els 

nostres morts! // Ni Putin, ni OTAN // Ucraïna, Solidaritat! // Refugiats i refugiades: volem 

acollir! // Refugiats i refugiades: benvinguts // Llibertat Pablo González // Acollida sense 

excepcions //  

 



 

Megafonia durant la manifestació – No en tenim. Ha quedat que mira si en pot portar l’Ignasi de 

CCOO 

 

Acte parlaments finals (plaça St Jaume) 

Megafonia – La posa l’ajuntament. (acordat amb el regidor de CV, Jordi Rabassa)  

Tarima – La deixa la Nau Bòstik de franc (Jorge) i la portarà Trèvol, cobrant. 

**La presentadora (Roser) donarà la benvinguda, llegirà la llista de les entitats adherides i la 

llista de les ciutats d’Europa que s’estan manifestant el mateix dia 24 (el 23 a l’Estat francès 

perquè el 24 tenen jornada electoral)  

**El manifest el llegirà l’actor Enric Majó. L’Alfons B. parlarà amb la Carme Sansa per si hi pot 

participar també.  

**En Xavi G, membre de la Plataforma per la pau, contra les guerres, OTAN no, que ha estat 

assistint a les nostres reunions, pujarà a l’escenari a explicar que la plataforma que representa 

organitza una contra cimera de l’OTAN a Madrid els dies 29 i 30 de juny.  

-- 

**S’ha proposat llegir el comunicat que hem rebut dels pacifistes ucraïnesos però no hi ha 

hagut consens. 

**Malgrat els esforços de la Cristina M i en Brian A, no ha estat possible acostar posicions amb 

la comunitat ucraïnesa que, evidentment és diversa, com ho podem ser nosaltres. Per tant, no 

seran ni a la manifestació ni a la tarima. Aleshores, les companyes Olga (russa) i Helena 

(bielorussa) no troben adequat ser-hi elles.  

 

Economia 

Acordem que cada entitat adherida, farà aportació de 20€ per pagar les despeses de pancartes 

+ octavetes + transport de tarima + etc. Ho ingressaran al compte de la PAG: 

ES74 3025 0001 131433505954 

Despeses conegudes de moment: 

170 pancarta (es deuen a en David K) 

84 octavetes (es deuen a la Cristina M) 

50 transport (es deuen a Trèvol) 

 

Propera reunió de valoració  

Dimecres 27 d’abril a les 18h, en format híbrid, telemàtic i presencial a La Fede. Per la part 

telemàtica enviarem l’enllaç el dia 26. De tota manera demanem a tothom qui pugui ser-hi 

presencialment que hi sigui, perquè les reunions les fem en una sala gran i els que ho seguiu 

per pantalla no ho sentiu massa bé ni us és fàcil participar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


