
ORDEN DEL DIA 15/2/2012

1- Xerrada Olorda
2- Nova proposta passe documentals (casal joves + sopar + barra)
3- Xerrada Feminisme (preparació)
4- Creació, coordinació i gestió de l' assemblea d'aturades de sant feliu.
5- Convocatòries manifestacions + accions (sanitat, educació, TMB)
6- Intercanvi llibres 
7- Altres (xarxa suport mutu, coordinació assemblea)

1- S'han començat a fer el passat dilluns dia 13 de febrer: en total són 3 sessions, ja s'han fet 2 
sessions, demà dijous es farà la última (hi van 4 persones de l'assemblea). De moment la valoració 
és positiva per part de les persones que han realitzat les dues primeres sessions, encara que, segons 
el grup hi ha hagut més o menys participació. A les professores els hi ha agradat les dinàmiques que 
s'ha realitzat.

2- S'aprova la proposta de fer el passi del documental a la sala John Lennon del casal de joves. 
També de fer un sopar popular i un petit “guateque”posterior amb música. 
S'aprova projectar “De la servidumbre moderna”. Es proposa el dia 9 de març per fer-ho. Restem a 
l'espera de que ens cedeixin l'espai per aquell dia.

3- Confirmada la data del dia 2 de març per fer la xerrada, a les 19h. Una persona s'encarrega de 
rebre la ponent a la renfe, una altre per arribar abans de les 19 per tal d'habilitar la sala. Una altre 
persona s'encarrega de fer fotocopies del cartell de la xerrada, que els deixarà a la teteria, perquè la 
resta passi a buscar-los i enganxar-los

4-  Potenciar el col.lectiu d'aturades a partir de la creació d'una assemblea formada per persones que 
estiguin a l'atur. 
Surt un grup de treball per preparar el tema: es reuneixen el dijous 22 a les 10.30h. 
(A qui l'interessi assistir a la reunió, que pregunti pel correu electrònic pel lloc on es farà.

5- 
• Reforma laboral: manifestació diumenge 19 de febrer a les 11h a Plaça Catalunya (bloc 

crític). Quedem per sortir des de Sant Feliu a les 10h a l'estació de la Renfe.

• Sanitat: Des de la trobada de Sanitat estan preparant una tancada general el dia 28 de febrer 
als CAPs, hospitals i centres de salut arreu de Catalunya, com a acte simbòlic en contra de 
les retallades en sanitat. S'aproba adherir-nos a l'acció.

• Transport: Els treballadors i treballadores de TMB (metro i bus) han convocat una vaga de 
transport del 27 de febrer a l'1 de març, coincidint amb la celebració de la Fira del Mobil que 
es realitzarà aquells dies a la Fira de Bcn (Montjuic). 

• Educació:  Dijous 29 de febrer es convoca una manifestació contra les retallades en educació 
a plaça universitat (falta per concretar hora). 

*S' està treballant des de Trobada Sanitat i TMB per adherir-se a la manifestació d'ecucació 
per unir forces. El divendres dia 17 de febrer es farà una assemblea a la Casa Groga, C/Ali 
Bei 120, a les 19.30h per tal de concretar-ho.

6- Sorgeix la proposta de passar també llibres en pdf que descarreguem d'internet, a la gent que ens 
porti un pen drive.



7- 
• Xarxa suport mutu: es considera que som poques persones per realitzar una xarxa. Es 

proposa ajuntar la idea de l'assemblea d'aturades com a possible punt de partida.

• Coordinació assemblea: es comenta que per fer més efectives les assembleas, es faci  l'ordre 
del dia de la assemblea següent al final de cada assemblea, per tenir uns punts clars de què 
es parlarà, amb la incorporació de d'altres punts que puguin sorgir durant la setmana.

Ordre del dia propera assemblea 22-2-2012 Casal de Joves

1- Valoracions generals (xerrada olorda + manifestació 19F)
2- Banc d'aliments
3- Jornada documentals+sopar+guatequillo. Preparació.
4- Arxiu Històric: Concretar dia i hora per anar a visitar-lo, parlar dels documents que volem donar.
5- 28F ocupació CAP. 
6- Intercanvi llibres.
7- Altres.


