
Estatuts de Resposta Popular
Resposta Popular és una organització creada per fer front al feixisme als carrers d'Elx. A
més, donem el nostre suport a la lluita contra la xenofòbia, el masclisme, el classisme, el
militarisme i la LGTBfòbia.

Aquest  col·lectiu  ha  nascut  com  una  resposta  a  l'augment  de  l'activitat  dels  grups
d'extrema dreta que estem vivint tant a Elx com a municipis propers. La nostra missió és,
mitjançant la contrainformació per molts mètodes els quals són explicats a continuació,
esborrar  el  feixisme d'Elx  i  fer  veure  que  no  són  més  que  persones  agressives  que
mitjançant falsos arguments discriminen a persones immigrants o que, simplement,  no
pensen com ells.

Forma de lluita
El nostre fi  principal és l'eliminació del feixisme, el  racisme i la xenofòbia dels nostres
barris.

Per a aconseguir el nostre fi, la nostra forma de lluita es decideix en les assemblees a
l'hora de fer activitats. Per fer açò contemplem la contrainformació mitjançant comunicats,
cartells i  pancartes, xerrades informatives i formatives, organització de concentracions,
manifestacions  i  el  suport  de  les  que  duguen  a  terme  col·lectius  amb  els  quals
col·laborem. Mai es veurà una acció violenta per part de Resposta Popular, en cas que un
militant de Resposta Popular prenga eixes iniciatives serà expulsat del col·lectiu. Hem
decercar  la  conscienciació  de  la  gent  dels  barris,  mitjançant  les  activitats
ja citades com són les xerrades. Per dur a terme açò és important que des de Resposta
Popular es done suport a les organitzacions que considerem, per sumar forces i complir el
nostre objectiu.

Estructura organitzativa 
Resposta Popular és una organització que actua com a front de masses i que s'organitza
en equips i responsabilitats individuals. Aquests equips i responsabilitats han de ser votats
i aprovats entre tots els militants periòdicament, i poden ser sotmesos a una moció de
censura en qualsevol moment. 

1. Portaveu: El Portaveu és el representant de l'organització públicament i qui dirigeix
les relacions amb la resta d'organitzacions i  plataformes.  És part  de l'Equip de
Coordinació. També s'encarrega del contacte amb la premsa.

2. Equip  de  Coordinació:  Els  coordinadors  són  les  persones  encarregades  que
l'organització  treballe  de manera coordinada.  Perquè això es  duga a terme els
representants  dels  Equips  de  Formació,  de  Comunicació  i  Revista  envien
periòdicament uns informes explicant les activitats que han realitzat, o el que siga
especificat a cada equip. A més, s'encarrega de proposar i preparar les reunions i
congressos així com les actes d'aquests. També porta el cens de l'organització i
col·labora amb la resta d'equips perquè es mantinguen actius. En cas que una
responsabilitat  siga  buida,  l'Equip  de  Coordinació  s'encarregarà  temporalment
d'aquesta. Coordinació s'encarrega també, amb formació del grup de simpatitzants.
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3. Responsable de Finances: Aquest responsable ha de tindre cura del fons econòmic
de l'organització i  del material  d'aquesta, portar registre de tot ingrés econòmic,
despesa  o  deute  que  tinga  l'organització.  Aquesta  persona  ha  de  preparar  un
informe mensual sobre tot el dit abans i enviar-ho al Responsable de Coordinació.

4. Equip  de  Comunicacions  o  Xarxes  Socials:  Aquest  equip  està  encarregat  de
representar  l'organització a les XXSS seguint  el  Manifest  XXSS de RP. Aquest
equip està compost per el/la Responsable de Twitter, Responsable de Facebook i
un Responsable del Correu Electrònic. A més, n'hi ha un representant de l'equip
(que a la mateixa vegada té una responsabilitat dins) encarregat de fer un informe
setmanal sobre tota activitat registrada a les XXSS.

5. Equip de Formació: Aquest equip s'encarrega d'organitzar activitats de formació,
siga per a militants, simpatitzants amb altres organitzacions o públiques. També
s'encarreguen  d'administrar  el  grup  de  simpatitzants  de  Resposta  Popular,
conéixer-los,  preparar-los  i  fer  relació  amb  aquests  per  a  fer  que  l'entrada  a
Resposta Popular siga amb preparació i amb bones relacions entre els militants.
Finalment trobem a un representant d'equip encarregat dels informes mensuals.

6. Equip de Premsa: Aquest equip treballa juntament amb l'Equip de Formació i està
format per una persona encarregada de la correcció dels articles, altra encarregada
de publicar els articles i altres persones encarregades de fer els articles, aquestes
últimes poden ser qualsevol militant actiu de l'organització. L'encarregat de l'equip
ha de comunicar a coordinació la pujada de qualsevol article a la web. Els Equips
d'Agitació i Propaganda i de Formació també poden pujar articles a la nostra web
per a definir millor la línia de RP de cara al públic.

7. Agitació i Propaganda: Aquest equip s'encarrega de portar inventari del material de
RP. També ha d'organitzar  o  estar  assabentat  de  les  activitats  en  què s'utilitze
aquest material.

Finançament
Resposta Popular manté un fons creat principalment amb l'aportació dels membres de
l'organització. 

La quota depén de l'estat, en matèria de treball, del militant; si el o la militant treballa, té
una quota fixada en 3 € com a mínim i si el o la militant no treballa la quota és a voluntat.
També existeix  la  possibilitat  d'acceptar  donacions  externes sempre que  aquestes  no
contradiguen la línia de Resposta Popular i tenint en compte de qui o de quin col·lectiu
procedeix  la  donació.  El  finançament  mitjançant  activitats  es  podrà  realitzar  venent
material com xapes, adhesius o samarretes. Aquestes vendes s'organitzaran des d'una
reunió i  es podran fer, per  exemple,  en festivals  o  concentracions.  Tenint  com a fi  el
finançament  de  l'activitat  de  RP, també  fem  que  el  nostre  material  es  puga  adquirir
mitjançant internet per a qualsevol persona. 
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Procés d'Entrada a la Militància 
Per a entrar  a  la  fase de simpatitzants els  requisits  essencials  són seguir  la  línia  de
l'organització, llegir una selecció de documents bàsics, i l'ús de Telegram. 

Per  a  entrar  a  formar  part  de  la  militància,  primer  s'ha  de  passar  per  una  fase  de
simpatitzant en què la persona, serà inclosa en un grup de simpatitzants exclusiu per a
ellxs i les persones de l'equip de formació. En un període de 2 setmanes a 2 mesos es
debatrà en una reunió de Resposta Popular si aquesta persona passa a ser militant de
Resposta  Popular  i  així  poder  anar  a  les  reunions,  entrar  als  equips  i  al  grup  de
l'organització. Si aquesta persona no entra definitivament a Resposta Popular, se li dirà
que en cas que l'organització així ho considere se li permetrà ser al grup de simpatitzants.
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