
 

Acta 25/5/11 assemblea de Sants. 
 
 
Indignades per l'educació: 
 
-Avui a sigut el primer dia que s'ha trobat la comissió. Volen treballar, donar suport i potencia  
projectes  alternatius com escoles lliures i altres. 
 
-Han estat reflexionant sobra l'educació d'avui en dia. Ens educant per el sistema. 
 
-també es creara un assemble per a nenes i nens on donaran a conèixer els nens i que també tinguin 
veu en aquesta lluita. 
 

− demà a les 18h concentració a la plaça sant Jaume, per una educació lliure. 
 
 
Assemblea de retallades: 
 
estan treballant les retallades de sanitat. On en resposta això a sortit que treballa en l'anbit global de 
la sanitat, des dels que netegen, infermeres, ect.  volen  denuncia que estan en continu moviment, 
cada dimecres fan una concentració,  lloc?i hora? Que qui s'animi que i vagi que l'educació es de 
tothom. 
 

− des de la plataforma de indignes , divendres fan concentració a la plaça colon, a les 17h. 
També s'estan elaborant debats sobre el tema de sanitat cada dimecres a plaça Catalunya, no 
hi ha hora concertada encara. 

− Vall d'Hebrón  els dimecres també fan manifestació a la ronda. 
 
Comi difucio; 
 
part virtual: 
 

− s'ha creat el calendari d'activitat en la web, i es passara per llista. 
− La llista passa a ser assistida per un moderador, ja que arribaven quantitat de meils. 

 
Part difusió al carrer: 
 
es necessita gent per, anar a plaça Catalunya i que ens fagin arribar tots els manifest, octavetes, 
xapes, adhesiu, cartells, ect. Per el nostre punt d'informació. També ens faria falta que gent per 
imprimir i encarrtellar i repartir octabetes per el barri. 
 
 
Comi cuina: 
 
necessitem a gent per fregar i organitzar el tema de cuina, si hi han voluntaris que s'adrecin a la 
cuina i preguntin. 
 
Comi activitats: 
 
cada dia s'actualitzara i es passara per llista el calendari d'activitats i accions. 
Mira la web. 



Es necessita més participació de les entitats, si feu assemblea, assaig o qualsevol activitats porteu-
les aquí. Igualment hem creat un manifest per fer una crida a les diferents entitats. 
 
El manifest el penjarem a la web. 
 
 
Comi continguts: 
 
Es reuneixen cada dia a les 19h. Volen crear petits comitès on es treballi les diferents lluites com 
sanitat, educació. Així cada grup pot tractar cada tema més a fons, i cada persona que es senti 
identificada, afectada amb el problema s'acosti i col·labori.  
 
S'esta creant un grup de vivenda qui estigui interessat que s'acosti i pregunti. 
 
Immigració, tenen previst fer una reunió aquesta setmana.  
 
 
Torn obert:  
 

• volia preguntar quanta gent te balco?  Demà a les 20h fer pancartes 
• resum de noticies: Grècia acampara a totes les places. 

Trias dona suport a L'hereu per desallotjar les places. 
• Necessitem lones, corda, per ficar el toldo. 
• Tenim que vindre a treballa i debatre que volem 
• sis-plau, demanem que no sempre parlin els mateixos. 
• Fer un manifest de recolzament a sanitat des de Sants. Farem un plafo per recollir idees 

dividir l'assemblea en dues part. Una que parlin les comis i després els debats, micró obert. 
• Gent es fa una crida per que porteu material. Per fer pancartes i penjar-les. Qualsevol tela, es 

bona 
 
 


