
Sabem que hi ha injustícies a cada cantonada, a cada casa, a cada barri... El 
suport que avui necessita la teva veïna, potser demà el necessitaràs tu! Si 
necessites suport i vols que ens recolzem juntes vine a trobar-nos! No tenim 
solucions infal•libles als problemes individuals, però confiem en que juntes 
anirem trobant sortides col•lectives: busquem-nos, trobem-nos, recolzem-nos, 
donem-nos suport mutu... al carrer, a les places, a la feina, a les cases... 
esborrem les fronteres del barri! Des de la XARXA DE SUPORT MUTU 
DEL GUINARDÓ-CAN BARÓ no pretenem lluitar per algú que està pitjor 
que nosaltres, per algú que està més sola que nosaltres, volem lluitar amb tu 
per nosaltres! Passem a l'acció! Nosaltres ja hem començat... i et convidem a 
reapropiar-te dels nostres carrers i de les nostres vides juntes! 

  LÍNIES D'ACCIÓ DE LA XARXA DE SUPORT MUTU:
- HABITATGE: responguem als desnonaments, desallotjaments, execucions 
hipotecàries, reocupem pisos desnonats, defensem-nos de l'assetjament 
immobiliari, recolzem-nos per ocupar habitatges...

- LABORAL: responguem als acomiadaments, expedients de regulació 
d'ocupació (ERO's), assetjaments, impagaments...

- RACISME: responguem a les redades, agressions, discriminacions per 
accedir a un habitatge, salut...

- SALUT MENTAL: trenquem amb l'aïllament, amb la por, busquem 
respostes col•lectives enfront la repressió...

- AGRESSIONS SEXISTES, RACISTES, FEIXISTES: reflexionem juntes, 
responguem juntes

- TENDA GRATIS: deixem les coses que ja no necessitem i emportem-nos les 
que necessitem, sense diners, sense intercanvis; necessitem aprendre alguna 
cosa, podem oferir algun coneixement?; busquem maneres d'autoabastir-nos 
de menjar, compreses, roba, llibres... a partir de l'acció i la intel•ligència 
col•lectiva...

- DISTRIBUIDORA DE MATERIALS: difonguem sabers pràctics entre totes 
(que fer en cas de desnonament, com defensar-nos a la feina, com actuar en 
redades...) a partir de textos, audiovisuals...

Ens pots trobar cada dijous a les 19.30h a l’Escola Pirineu (c/Josep Serrano, 59-71) 
o ens pots escriure a: xarxasuportmutuguinardocanbaro@gmail.com

        SI SOLA NO POTS,
                                       JUNTES HO PODEM TOT! 


