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45 persones

Ordre del dia

• Mobilitzacions 27, 28 i 29

• Pensem el moment

• Salut

• Carnestoltes

• Grècia

• Torn obert de paraula

• Manifestació contra la reforma laboral

• Mobilitzacions 27, 28 i 29

La setmana que ve es farà l’assemblea al Metro de La Sagrera, però no hi ha consens 
en on de l’estació de metro:

- Intercanviador, és a dir, entre la RENFE i el metro

- Dins l’estació, passades les vies

A dins per visibilitzar el suport a TMB, fora per que ens veurà més gent.

Finalment quedem el dimarts que ve a les 20:00h a d’intercanviador 
per decidir in situ on fem l’assemblea. Farem una assemblea normal i 
repartirem octavetes.

• Material

- Dijous 23-F es jutja a Garganter, tenim cartells i pegatines per donar suport.  

- Tenim les pegatines de “Cola’t”

- Hem de fer fotocòpies de l’octaveta de la TMB pel dia 21 de Febrer. També 
tenim la Carta de les treballadores, el manifest dels treballadors i hem de 
passar les signatures, però al full no estaven bé; a la petició d’Actuable sí. 

- Sortirà un diari el deia 23 de Febrer on s’explicaran els motius de la Vaga i es 
portarà a Sant Andreu.

- Difusió a través de Facebook, Twitter i Correu. 



- Ens comprometem a fer per la setmana que ve 200 xapes de la TMB, 
200 de l’assemblea i 200 pel casc antic. 

- També existeix un tríptic

- Cartells i adhesius

- Se’ns demana si podem aportar 100€ per cada assemblea de barri ja que el 
material és molt car, només el diari val 2400€; la CGT paga ¾ i les 
assemblees de barri, entre d’altres, ¼.  No es decideix res. 

Surt la proposta de fer la difusió casa per casa, és a dir, fer brigades, que ens 
serviria per presentar-nos al veïnat i contactar amb la gent per treure la imatge 
ferotge que si li vol donar a la Vaga. Es decideix parlar-ho a la següent 
assemblea. 

• Pensem el moment

o Explicació de les jornades

Es van reunir 10 sectors en lluita: Internet, transport, feministes indignades, 
universitat, secundària, sanitat, habitatge i laboral.  Es va dur a terme un anàlisi 
DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) sobre el moviment en petit 
grup. 

El diumenge al matí es va parlar de l’Auditoria del Deute, Consulta Popular i Grècia. 
A la tarda, es van discutir eines de pressió efectiva i es va parlar de Oakland i de 
Grècia.

Finalment es va fer un plenari per evitar combatre la dispersió i generar un espai de 
coordinació entre TOTS els sectors.

Les mobilitzacions fortes serien del 12 al 15 de Maig, el dia 12 es volen reprendre 
les places; el 15 fer una vaga general global amb bloquejos a l’aeroport o al port. 

A finals de març, principis d’abril, es faran unes altres jornades.

OBJETIU—> Anar a la vaga del 15 amb un discurs i uns objectius clars. 

• Salut

L’ambulatori de Sant Andreu està ocupat per arquitectes privats, això està provocant 
un enrederament de l’ambulatori. A Ciutat Vella les casernes s’havien de fer per la 
primavera de 2012, després van dir a finals de 2012 i ara ja diuen al 2013: és una 
lluita que ja es porta des de fa 8 anys. 

L’Ivan ens parla de la situació del Cap de la Guineueta. Els hi ha tret la corrent dels 
endolls i porten més d’un més ocupant. Cada dilluns i cada divendres es mobilitzen a 
les 19:00 per tallar les rondes. 



La proposta per la setmana que següent va ser de anar cap a Virrei Amat o Via Júlia 
per tal d’intentar sumar més gent que potser no o sap i anar cap al Cap de Cotxeres 
(que és de gestió privada) per exigir que sigui públic.

Tot el que s’estava fent a la Guineueta s’està passant a les Carmelites, a les quals 
se’ls està pagant un lloguer de 25.000€ mensuals. 

Tenen la intenció de denunciar l’Administració a través d’una Iniciativa Penal Popular, 
volen presentar-ho el 10 de Març.

El passat 28 de Gener es va fer una Coordinadora a nivell de Catalunya, però es va 
marxar sense un sense un manifest ni accions concretes. Se n’ha de fer una altra per 
concretar i fer accions a nivell de Catalunya i trencar el bloqueig dels mitjans de 
comuncació. 

• Iniciativa per dir-li a la Plaça Llucmajor, Plaça de la República; es farà una 
menifestació des d’Avinguda Borbó dins a la Plaça de la República. El 24-F a 
les 19:00 es farà un acte per a la Memòria Històrica enllaçant-ho amb Garzon 
per preparar el terreny per a la manifestació, es farà a Can Basté. 

Es decideix que TOTS els divendres a les 19:00h es donarà suport 
com a assemblea al Cap de la Guineueta unint-nos a les 
mobilitzacions. 

• Carnestoltes

L’espai coordinació es va reunir, però no s’hi va poder anar. 

La idea és que cada barri es disfressarà d’una cosa, es farà una rua a les 17, 17:30 i 
s’acabarà a algun lloc que es vagi a privatitzar. 

Reunió per carnestoltes Dijous a les 19:00 a la Gordi

Nou persones es presenten voluntàries per anar-hi dissabte

• Grècia

S’han cremat 47 edificis, tots bancs, seus, etc.; no s’han cremat edificis fora dels 
culpables de la crisi i se’ls està criminalitzant. Durant l’aprovació de les reformes hi 
havia 400.000 persones a Plaça Sintagma i 300.000 que no se les deixava entrar. 

El dimecres passat es va fer una mani espontània davant del consulat de Grècia 
bastant exitosa. 

• Manifestació contra la reforma laboral

CCOO i UGT han convocat a les 12:00 a Jardinets de Gràcia.

Hi ha dos convocatòries Una pels sindicats i l’altra pels no-sindicats:

CGT ha convocat a les 11:00 a Plaça Catalunya, les Feministes a les 12:00 a Plaça 
Universitat.



Es produeix una llarga discussió sobre si anar o no a la manifestació i es conclou 
dient que cadascú faci el que vulgui a títol individual. Alguns membres de 
l’assemblea quedaran a les 11:00 a Plaça Orfila per anar a la manifestació no 
sindical amb els estudiants, etc. 

Dimecres a les 19:00 es farà la pancarta de la mani A més s’ha de fer la de 
Carnestoltes, del Casc Antic i per Noubarris.

• Torn obert de paraula

Recorden que s’han venut dos sudaderes més i que se’n poden comprar.

Es diu que pot ser que tanquin la Biblioteca de La Sagrera. 


