Proposta de protocol d’actuació
Recollida de signatures de denúncia 9n
1. Des de les 9 del matí, fins les 8 del vespre, es recolliran signatures
de denúncia per presentar davant les Nacions Unides i les institucions
europees, reivindicant el dret a decidir de la ciutadania de Catalunya.
2. Els fulls constaran d’un text, aprovat per l’Assemblea de càrrecs
electes de Catalunya, i dels espais pertinents per a la recollida de
signatures i dades de les persones signants.
3. S’ubicarà una taula de recollida de signatures davant de cada local de
participació. Cal situar la taula a prop de la porta del local, però, en cap
cas, pot entorpir l’entrada i sortida de les persones que volen participar
del procés.
4. Cada taula tindrà una persona de referència, designada per la
coordinació de la recollida. Aquesta persona s’encarregarà de la
tramitació dels permisos (v. punt 5), del muntatge de la taula i en
acabar, serà la dipositària de les signatures que es recullin en aquell
punt.
5. Per a totes les taules s’haurà demanat el corresponent permís d’ocupació
de via pública a l’Ajuntament. En cas de presència de la Guàrdia Urbana,
caldrà mostrar la resposta a la instància (en cas d’haver-la rebut) o la
instància en sí mateixa (en cas de no haver rebut resposta). En cap cas
es respondrà malament ni s’entrarà en enfrontaments. Si es requereix el
desmuntatge de la taula, es procedirà a desmuntar-la i passar a recollir
signatures a peu dret, interpel·lant a les persones que s’adrecin al local
de participació.
6. Es recomana durant tota la jornada un mínim de tres persones
simultàniament a la taula. Les diferents organitzacions participants
facilitaran voluntariat per a la recollida de signatures, que en la mesura
de les possibilitats, anirà proporcionada al nombre de persones cridades
a participar a cada local, i amb la voluntat de poder-hi fer torns.
7. La taula no ha de tenir simbologia de cap tipus. Només hi haurà els fulls
de recollida de signatures, bolígrafs i un cartell informatiu. Cal que sigui
una parada absolutament neutral, sense banderes, ni logotips de partits
ni organitzacions socials.
8. Pel què fa al voluntariat que reculli signatures, cal vetllar perquè no
duguin visible cap tipus de simbologia política, també amb la intenció
que la parada sigui el més neutral possible.
9. Cal revisar que la gent complementi correctament el full, amb totes les
dades requerides.

