
Acta 26/09/2011 
1. Comissions:  

a. Comunicació + Difusió:  

Proposen col·laborar tots en una mateixa pagina web per penjar la informació 

de l’assemblea.  

El fòrum queda anul·lat 

Faran la taula informativa mòbil 

Queden aquest Dimarts al centre cívic.  

b. Continguts + Acció: 

Es reuneixen junt amb habitatge els dimecres a les 20.30 

c. Grup de treball festa les corts: 

Llista del material necessari per la gimcana.  

Es proposa parlar amb el centre cívic per a guardar el material.  

Es necessita gent per a executar la gimcana 

Dia de la gimcana està encara per decidir, es decidirà quan es sàpiga la 

disponibilitat de la majoria de gent que hi pugui participar.  

LA paellada s’acorda fer conjuntament amb els de la festa reivindicativa, el dia 

8 a les 14.00 al parc del riu.  

S’aprova fer pregó alternatiu de la festa a la concòrdia, enviar propostes pe r 

e-mail. 

2. Informació del 15 M 

Està a decidir si Comunicació ho fa o no. S’aprova portar temes d’actualitat a 

l’assemblea per a debati-ho en la següent si el temps  ens ho permet i fer dies de 

debat entorn a temes proposats.  

3. Criminalització 15M i detinguts del parlament.  

Per votació ens hi adherim a favor.  

4. Recorregut manifestació del 15 octubre. 

Per votació el recorregut escollit es el de : plaça Catalunya, passeig de gracia, diagonal, 

passeig de St.Joan i Arc de triomf.  

5. Assemblea de Mestres 

Per tractar sobre la situació dels col·legis i instituts els quals no reben els diner per a 

pagar  llum , aigua i calefacció, entre d’altres coses.  

La propera es celebra a Sants, el 5 d’octubre a les 19.00. Es demana participació 

d’estudiants, professors i qualsevol lligat al mon de la educació.  

6. Assemblea de barris 

Divendres queda convocada una reunió de barris (queda concretar hora i lloc) per tal 

de preparar la manifestació del 15 d’octubre.  


