2 d'octubre del 2012. No hi va acta. Aquest va ser l'ordre del dia:
Primer punt - Valoració dels acords presos a la darrera assemblea. Fe d'errors a la darrera acta. Posada
en comú de l'ordre del dia. ?
Punts que surtin suggerits per comissions, grups de treball, debats i/o assumptes importants.
1 - Festa Major
2 - 13O
3 - Vaga General 31 octubre convocada per CGT
4 - Explicació del Punt de Trobada d’Afectats i Afectades per la Crisi (PTAC)
6 - Espai Assemblees
Últim punt - Torn Obert de Paraules: Aportacions com individus en col·lectiu: preguntes, reflexions,
altres.
Posposat següent assemblea: Lloc alternatiu per l'hivern
+ info:
Jornada de reflexió pel 20-Oct a Sants
Transports
- vaga estudiants 11-Oct
- assemblea oberta CUP St. Andreu 08-Oct
- es deriva una persona sense casa a Nou Barris (gent de l'Edifici 15-O)
- formació continuada
- 05-N Bloqueig als parlaments
Valoració 25-S
Espai per reunir-nos quan faci fred
* Els dos últims punts queden pendents per la propera assembles
Caldria afegir la valoració de la poesia a la plaça
Caldria afegir la valoració a la mercè alternativa
- vaga general: Grup de Treball creat. Es reuneixen el dilluns 08 d'octubre a les 19h a la Gordi. Hi ha
una reunió amb la CGT el divendres 05 a les 18h al local de la CGT de Via Laietana
- transports: cal llençar una convocatòria a l'Espai de Coordinació (26-Oct)
- cal omplir la graella per la jornada de reflexió de Sants del 20-O
- Setmana pel deute i 13O no hi ha consens. Títol invidividual. El GT que prepara el 13-O es reuneix el
4 d'octubre a les 19h a l'Ateneu Rebel
- s'ha d'omplir la tarda del dia 01 de desembre a la Festa Major amb activitats que trii l'assemblea
Dates:
04-Oct: Reunió GT 13-O a l'Ateneu Rebel (19h)
05-Oct: Renió amb CGT per la Vaga General al local de CGT de Via Laietana (18h)
08-Oct: Assemblea Oberta de la CUP a la Gordi (20h)
11-Oct: Vaga Estudiats Secundària i Universitats

13-Oct: Setmana del deute: No debem, no paguem
20-Oct: Jornada de reflexió del 15M-Bcn a Sants (tot el dia)
26-Oct: Espai de coordinació
26 i 27-Oct: Fira XES a la F&C
31-Oct: Vaga Gral de CGT
05-N: Possible bloqueig als parlaments

