
E-mail del 23/4/09 
 
Assumpte: Concentració en Defensa de la Filosofia - Indicacions finals 
 
 
Benvolguts, 
demà passat, dissabte 25, a les 12.00, farem la Concentració al Pont de Pedra 
de Girona. 
 
En l’instant de redactar aquest missatge han arribat a la Plataforma 543 
adhesions (podeu veure’n els noms al bloc: segueixen arribant, és constant!!). 
No ens aturem!! Seguirem informant..., però ara volem fer unes poques 
indicacions clares per a la Concentració. 
 
L’acte tindrà 4 parts: 

a) 12:00 h. - Salutació inicial 
b) Lectura dels recolzaments i de les adhesions rebudes (de forma breu, 

resumida) 
c) Presentació individual dels fragments escollits per cadascú. Cal 

portar-los escrits, en un full (hi ha suggeriments del model al bloc) 
d) Cap a les 12:50 (si podem): Lectura pública del Manifest i comiat 

 
L’acte ha d’haver acabat a les 13:15. 
 
Indicacions importants: 

1. Convé que porteu fullets fotocopiats coms els que s’assenyalen al 
bloc: estan en 2 PDF preparat per imprimir per les dues cares. Són A4 
que, un cop tallats queden A5. Si teniu dubtes pregunteu-nos. Cal 
omplir Girona – molta gent passa pel Pont de Pedra - d’aquest 
fullet. Recomanem que cadascú en porti entre 25 i 50 fets en paper de 
color, visible. Si un no pot, un altre li’n deixarà per a distribuir. 

2. Només disposem d’un megàfon: caldrà vetllar perquè se senti bé. 
Esforcem-nos-hi i tots els vianants i els mitjans de comunicació notaran 
el “respecte” pels textos. 

3. Serà bo enregistrar i fotografiar tot el que es pugui. Després, Internet 
farà la resta (Youtube i companyia). Pot ser bo que tots els que puguin 
recullin testimonis. 

4. Cadascú és portaveu d’ell mateix, és clar. Però si algun informador 
cerca dades autoritzades de la Plataforma, hi haurà persones que 
se n’encarreguen o en qui es delegui. Pregunteu-nos. Som 
independents de qualsevol grup concret. La imatge del que som 
realment, “gent assenyada”, és clau: l’entusiasme per arribar al 
mitjans – com sigui: cartes, trucades, articles d’opinió – l’hem de tenir, 
però amb nivell. 

5. Tots tenim amics a Girona: convidem-los a fer-nos companyia al Pont 
de Pedra. I després, que gaudeixin de la nostra ciutat! 
Si entre els assistents hi reconeixeu alguna personalitat o autoritat, i vol, 
convideu-la a que ens vingui a saludar.  

 
 



Aquesta és l’última comunicació general que rebrem abans de la 
Concentració: podeu consultar el bloc, a l’apartat Novetats, per si hi hagués 
algun avís d’última hora (http://blocs.xtec.cat/sphn/informacions-actualitzades). 
Al bloc hi ha de tot, des de fulls per adhesions escrites (bona lletra en aquest 
cas!) fins a plànols del lloc o previsió del temps... 

 
Bona sort!!!   I salutacions, des de Girona, 
Plataforma en defensa de la Filosofia. 
 
 
== Si alguien necesita una traducción de estas indicacions, escribidnos y 
procuraremos ayudar == 
 


