
Grup de treball obert interbarris  23-9-2011 
Lloc:  Avinguda Mistral amb Calàbria (Sant Antoni)

Assistència:  Casc Antic, Sants, Poble nou, Hospitalet, Gràcia, Nou Barris, Sant Antoni, 
Poble Sec, Dreta de l'eixample.  També hi participen dos companys treballadors del 
hospital de Sant Pau, un company de l'Assemblea Social de Catalunya i dos participants de 
DRJ que ens expliquen la feina que han fet de cara a la manifestació.  

Funcionament del grup de treball:  Donat el poc temps que queda per la manifestació del 
15O i  l'Assemblea General (una setmana), es valora que és inviable que les assemblees 
facin propostes globals noves al llarg d'aquesta setmana, s'exposin a l'Assemblea General, 
baixin de nou i es decideixin entre tots.  Per això s'opta per resoldre els aspectes més 
tècnics i els urgents en aquesta reunió. Al llarg d'aquesta setmana les assemblees haurien de 
valorar i tornar a baixar al grup de treball de divendres vinent, on es decidirà finalment. A 
l'Assemblea General s'exposaran tots els acords.  
Per el tema del recorregut s'han sintetitzat tres opcions per què les assemblees ho 
discuteixin i ho portin al grup de treball interbarris el proper dvendres 30S.

Pròxima reunió del grup de treball: Divendres 30 de setembre a les 19h. a Calàbria / Av. 
Mistral

Ordre del dia: 

1.- Manifestació 15-O
2.- Assemblea General
3.- Altres propostes

1.  - Manifestació 15-O:   

Resum:  Serà dissabte 15-O a les 17h a Plaça Catalunya, hi ha diferents recorreguts per 
triar (segons vulguin les assemblees) i el lema més valorat és “De la Indignació a l'Acció: 
Les nostres vides o els seus beneficis? ”.  Els temes tècnics ja estan resolts, es demana 
participació a les assemblees de barri en les tasques de comunicació i extensió (i per 
descomptat difusió) i un esforç per recollir diners i autogestionar els cartells.   

1.1- Recorregut:      

Es valora entre totes que hem de decidir, de forma urgent, un lloc de sortida de la mani per 
tal de començar a fer el cartell. 
(Queden menys de tres setmanes i encara no tenim cartell de la mani !) 

S'anima a continuar la tradició dels barris a marxar en columnes cap el punt de 
trobada i es valora que de camí, aquestes marxes, puguin anar realitzant accions de 



denúncia en el seu recorregut. 

Es decideix sortir de Plaça Catalunya, pensant que és el lloc de sortida que despertarà més 
consens entre els barris.

Les propostes de recorregut que s'haurien de discutir als barris són:

1.-Catalunya- Passeig de Gràcia- Diagonal  (també es podria passar de camí per 
plaça universitat)

2.-Catalunya- Passeig de Gràcia- Diagonal – Passeig de Sant Joan – Arc de Triomf 
(o Parlament)

3.-Catalunya- Passeig de Gràcia- Gran Via- Arc de Trionf (o Parlament)

Es valora la possibilitat que, un cop acabada la manifestació, es vagi a recolzar 
algun sector en lluita.

1.2.- Lema:

Es valora entre totes que hem de decidir, de forma urgent, el lema de la mani per tal de 
poder fer el cartell.

“De la Indignació a l'Acció:  Les nostres vides o els seus beneficis? ”. 

Es valora i s'anima a tots els barris, a les viles i a les individualitats que portin les seves 
pròpies pancartes amb els seus propis lemes.
Es proposa que es faci servir com a sublema, de forma generalitzada:  "de la indignació a 
l'acció". 

1.3.- Cartell:  

Es farà una tirada de cartells similar a la mani del 19-J. Es portaran a l'assemblea 
general del dia 1 d'octubre perquè tothom en puguin agafar.

S'anima als barris, a les viles i a les individualitats que facin cartells propis per difondre la 
manifestació. 

1.4- Aspectes tècnics de la Manifestació:

Só:  s'encarrega la IAC, que vindrà amb la camioneta. (el cost del camió l'hem de assumir 
entre tots) 

Disseny cartell:  Company de Gràcia.

Impressió:  Companys d'extensió ho gestionen. Faran una tirada com el 19J.

Economia:  TOTES les assemblees hauriem de fer un esforç per autogestionar els cartells i 



passar guardioles a les assemblees de barri.  A més a més, es passaran guardioles a 
l'Assemblea General.  

1.5.- Comissions de treball previ a la manifestació:

Es decideix fer una crida per treballar en els aspectes de difusió, comunicació online i 
extensió. Molt important que tothom qui pugui hi vagi a ajudar. Fora bó que aquestes 
comissions assumissin també de forma urgent la convocatòria de l'assemblea general.

Comunicació:  La comissió queda dijous a les 18H a P. Catalunya, a l'entrada Psg. de 
Gràcia, per anar al local de la cooperativa integral. Edifici n9 4rt pis Plç. Cat 

Extensió:  Es valora que es vagi a parlar amb les diferents treballadores dels sectors amb 
lluita (hospitals, fàbriques, escoles etc.) i que s'asseguri que totes les assemblees de viles i 
pobles els hi arribi la info de l'assemblea general. 
La comissió queda el dimarts 27 de setembre a les 19h. la Plaça de la Vila de Gràcia

1.6.- Accions de difusió prèvia:

Es valoren accions de difusió prèvia i s'anima a barris, pobles i col.lectius a realitzar totes 
aquelles que els hi semblin apropiades.

2.- Assemblea General:  

2.1.- Es farà el dia dissabte 1 d'Octubre a les 17h. a Plaça Catalunya

Es valora fer-la el dia 1 d'octubre  per tal d'animar i encarrilar amb més temps la difusió de 
la manifestació i pel fet que la trobada de viles i pobles es va endarrerir penssant en fer-la el 
dia 1 d'octubre coincidint amb l'Assemblea General.
El dissabte 8 es valora que no es pot fer perquè ja hi ha una trobada de la PDUP el mateix 
dia i també la III trobada de treballadores indignades al mateix lloc i hora.  El diumenge 9 
tampoc es pot perque algunes assemblees tenen activitats previstes per aquest dia.  

2.2.- Proposta d'Ordre del dia de l'Assemblea General: 

0.-Introducció (molt breu) sobre la situació política internacional
1.-Manifestació 15-O
2.-Tardor Calenta: ponències de sectors en lluita i individus sobre estratègia i noves 
mobilitzacions
   Al final del punt es llegirà el comunicat antirepressiu
3.-Torn Obert
4.- Actuació de convidat especial

S'acabaran de discutir els continguts i la metodologia da cada punt a la reunió del grup de 
treball divenres 30 segons una proposta que realitzaran unes companyes.



2.3.- Aspectes tècnics:  La IAC portarà l'equip de só i l'Eixample portarà la burra.

3.- Propostes Vàries:  

Consulta 20-N:  Algunes assemblees de barris, viles o pobles estan treballant en la 
elaboració d'una consulta nacional sobre la situació política i econòmica que tocaria punts 
com les retallades, l'habitatge, la sanitat, la reforma constitucional.  Encara no s'ha fet cap 
posada en comú, així que es decideix fer un subgrup de treball interbarris-viles-pobles per 
totes les assemblees interessades en tirar la proposta endavant.  
Quedaran

S'ANIMA A TOTHOM I TOTDON A PARTICIPAR EN ELS PREPARATIUS DE 
LA MANIFESTACIÓ I DE L'ASSEMBLEA GENERAL!

Pròxima reunió del grup de treball Manifestació i Assemblea General: Divendres 30 de 
setembre a les 19h. a Calàbria / Av. Mistral

La comissió Comunicació queda dijous 29 a les 18h a P. Catalunya, a l'entrada Psg. de 
Gràcia,

La comissió Extensió queda dimarts 27 de setembre a les 19h. la Plaça de la Vila de Gràcia

Consulta social 20-N:  divendres 30 a les 18h a Avinguda Mistral / Calàbria


