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Aquest és un aspecte molt important per tal de donar passes fermes i endavant. 
La nostra aspiració és construir una nova societat i que aquesta sigui la més justa i democràtica 
possible. Una empresa titànica i que molts creuen impossible. Conscients d'això, un dels nostres 
objectius més immediats ha de ser el de la formació de la militància, per estar ben preparats 
tècnicament i intel·lectualment. En la mesura de les nostres possibilitats i aptituds s'ha d'intentar 
sempre la millora dels nostres sabers i quefers. 
L'enemic, el poder, disposa dels millors elements tècnics i intel·lectuals al seu servei. Així les coses, 
si el volem superar i destruir, haurem de ser superiors a ells. Per això, de manera individual hem 
d'intentar augmentar els nostres coneixements a través dels molts mitjans que tenim al nostre abast.  
Però, encara més important, és la feina com a col·lectiu social i polític per tal d'augmentar la nostra 
formació. D'aquesta manera els tallers i cursos formatius s'han d'impulsar i fomentar. 
Possibles matèries a treballar: 
-Història 
-Geografia 
-Filosofia 
-Idiomes 
-Ciències vàries 
-Economia 
-Dret 
-Enginyeria 
-Construcció (arquitectura, picapedrers, fusteria, fontaneria, electricitat, etc.) 
-Agricultura 
-Comerç 
-Administració i coordinació 
 
Parafrasejant al Sistema: la nostra formació també és una inversió de futur, doncs una militància 
ben formada difícilment abandonarà la lluita. Al contrari, augmentarà la seva efectivitat. 
Una primera passa, pet tal de millorar aquest aspecte, seria que de la Trobada sortís una comissió 
encarregada de detectar les carències i necessitats formatives de la gent dels col·lectius. Aquesta, a 
més, hauria de tenir en compte els possibles escenaris socials als quals ens encaminam i destriar 
quines haurien de ser les matèries preferents en les quals s'hauria d'incidir més. 
Una vegada fet aquest examen de la militància la següent passa seria la d'organitzar tallers i espais 
formatius.   
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