
Indigna't St Feliu 11/14/12

1) Hipoteques.
La  plataforma  d'afectades  per  la  hipoteca,  estan  recollint  signatures  (ILP);  una 
companya proposa fer-ho a Sant Feliu i s'accepta.

2) Blog.
Un company s'ofereix per portar i actualitzar el blog n-1, que està inactiu; s'accepta.
Es convida a la gent a gestionar el twiter i el facebook; es passen les claus de pas i la  
dues companyes es faran càrrec.

3) Tallers educatius:
-  IES  Severo  Ochoa  (Esplugues).  S'explica  la  proposta  de  continguts,  però  caldria 
repassar  el  PowerPoint.  El  final  s'hauria  de canviar,  i  es proposa que sigui  vers  el 
projecte especulatiu Eurovegas.
- IES Martí  Dot (Sant Feliu). Les xerrades seria a 3 grups: 2n i  4rt d'ESO, i  1er de 
batxillerat.  Una de les  professores  pot  quedar  amb el  grup per  orientar  sobre els 
grups. Un company serà l'enllaç.
- El grup quedarà per a la setmana vinent (es queda via correu-e) i quedaran amb 
els/les professores dels IES.

4) Coordinadora 15M del Baix.
- La propera assemblea serà el dimarts 17/04/12 a les 19h al Casal de Joves; es queda 
allà amb la gent, però es farà a la pl. Vila si no plou; si plou, es disposa d'una sala al  
Casal.   

5) Detingudes 29M.
El  dissabte  14/04/12  a  les  12h  concentració  en  solidaritat  amb  les  persones 
detingudes el passat 29M, a pl. Catalunya de Bcn.

6) Comptes preferents.
-  Una companya cercarà el  contacte de dues persones membres de la plataforma 
d'afectades, Estafa banca, per fer una xerrada; quan els tingui, es parlarà.

7) Assemblea persones aturades.
- El 29M al matí, es va repartir octavetes al SOC.
- S'hauria de tornar a repartir i fer difusió, concretant el dia de la xerrada-presentació. 



Es demanarà una sala per a la primera convocatòria.
- Seria interessant seguir les pautes de treball que es fan en altres llocs que fa més 
temps que ho treballen, com Vilafranca, Bcn o Castelldefels.

8) St Jordi.
- Es farà difusió dels llibres digitals i de lliure descàrrega, a la parada de l'APS. Al matí  
es pot passar un company, però no pot anar amb el portàtil, però sí hi haurà material  
per fer difusió, i a la tarda, una companya porta l'ordinador per a que la gent se'ls 
pugui descarregar. 
- Totes i tots han de fer arribar a la llista llibres o enllaços, una altra company farà un  
document  i farà les còpies per a que estiguin a la parada. 

9) 1er de maig.
A la comarca s'estan fent assemblees per veure si es fa quelcom pel 1er de maig; 
quan hi hagi una proposta més concreta ja es farà arribar per si alguna persona està 
interessada en participar.
La propera assemblea serà el dimarts 17/04/12 a les 19'30h a la seu de la CGT de 
Cornellà.

PROPERA ASSEMBLEA DIMECRES 18/04/12 A LES 19H
 AL CASAL DE JOVES


