
Assemblea de barri de Sant Antoni                                                            5 de Setembre de 2012 
 
Assistència: A, M, D, R, G, N, A, C, J, M 
 
Ordre del dia 
 

1. Convocatòries 
2. Punt informatiu del barri 
3. Propera assemblea  
4. Varis 

 
1. Primeres convocatòries del curs: 
 
9 setembre: Assemblea a Pl. Catalunya per parlar del 25 de setembre, per la tarda. Obert per    
                     parlar de si seguim la convocatoria a Barcelona.  
A l'espai de coordinació ja es va parlar d'aquesta data. Hi ha varies assemblees que ho recolzen i 
que formen part de la gent que convoca per el diumenge 9 de setembre. 
S'obre un debat sobre quina posició hem de tenir davant la convocatòria del 25 de setembre, s'arriba 
a un consens per recolzar la movilitazació. (Recolzar i participar) 
 
Propostes: 
   - Anar com assemblea al Parlament.  
   - Juntar-nos les assemblees per anar a les seus dels districtes. 
   - Proposar fer una acció centralitzada. 
   - Anar a la Delegació de Govern. 
   - Proposar  una acció que poguem realizar i no cegar-nos anant a buscar directament al poder ja   
     que no som tants com voldríem ni tenim tant de temps. 
   - Concentració a Pl. Catalunya i d'allà anar a Pl. Sant Jaume. 
 
Decisió final: Varies persones de l'assemblea aniràn a la reunió del proper diumenge i recolzaran 
com assemblea aquesta convocatòria i la participació en ella.  
 
Coses a fer: D'avui al dia 25 només tenim dos setmanes per preparar el que volguem fer. 
   - Fer un calendari dels dies que falten fins al 25, per organitzar-nos.  
 
10 de setembre: Reunió per la preparació de la convocatòria global del dia 13 d'cotubre. 
                            Es decidirà el lema, la difusió i com fer la manifestació. 
                            Al parc de la Ciutadella (la zona del Llac) a les 19h 
 
12 i 13 setembre: Vaga d' Educació (Barcelona i Madrid) 
 
15 setembre: Festa en contra d'Eurovegas (al Camp de Fútbol de Cornnellà) 
 
                        Manifestació per salvar la funció pública (Madrid) 
                              Sortiran autocars desde Barcelona per anar a Madrid, preu 10€. 
                              S'han ajuntat tots els sindicats de Bombers i han fet aquesta convocatòria. 
Ens explica un noi que forma part del cos de Bombers que els hi han prohibit anar amb material de 
la feina a les manifestacions, i que els identifiquin vestits de bombers. Han fet varies convocatories 
durant el curs (obrir els peatges durant el “Jo no pago”...). També ens informa que dins dels cossos 
policials es mostra un cabreig per com estàn anant les coses i que potser no trigaràn gaire a saltar al 
carrer.  
S'obre un debat sobre el tema dels cossos policials en quant a la seva “participació” dins de les 



convocatòries. Hi ha dos visions:  
1- gent amb reticencies en parlar i entendre les causes policials i les seves movilitzacions.  
2- gent que opina que potser hauríem de tenir una visió més global, i tenir en conte que també son 
persones i estan cansats de que les coses no funcionin bé.  
Es un debat que es tornarà a parlar més endavant.  
 
25 de setembre: Rescata el Congreso (Madrid)  
 
26 de setembre: Vaga General (Euskal Herria i Galicia)  
                                   Convocada per els sindicats majoritaris. 
                            Vaga de Educació Secundaria (Catalunya) 
 
13 d'octubre: Manifestació Global  
                      S'esta coordinant per d'internet i grups de treball (propera reunió 10 de setembre) 
 
2. Punt informatiu 
 
- Com gestionar el punt? 
La gent del Barri l'està fent servir per penjar anuncis de feina.  
Es proposa posar un espai: “Xarxa de Treball” penja el teu anunci!  
Més un espai per penjar les convocatòries i la info de l'assemblea de barri 
 
- Quant fer-ho? 
Dimecres a les 19h.  
S'ha de portar material per fer-ho. (tinta de taquer, fulls, tissores...) 
 
3. Propera assemblea 
 
Fer una bona difusió durant tota la setmana a tota la gent de l'assemblea (via mòbil, mail, twitter...), 
i fer difusió al barri amb octavetes. 
 
Continguts  per la propera assemblea: 
 
- Reunió del dia 9 (novetats 25-S) 
- Propostes per la setmana del 12 de septembre.( Vaga educació, Eurovegas...) 
- Reunió del dia 10 (novetats 13-O) 
 
4. Varis 
 
- La comissió de Difusió es desfà. 
- Records i pertons de la Miriam! 
 


