ACTA 19-9-11 barrios
Orde do día:
1-Concentración polo ensino 26 setembro.
2-15O
3-Barrios e manifestación Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Previo: Iván de DRY informa da reaparición de Estado del Malestar.
Obelisco se ha constituído en Asamblea de barrio.
1- día 26 ás 19:30 na praza de Pontevedra concentración contra os recortes no ensino. Avisarase en
centros públicos de primaria e secundaria, Asocs de Pais, sindicatos de profesores e estudiantes,...
Vai haber reunión do grupo de traballo o martes 20 ás 20:00 na C/Corcubión con C/Barcelona para
ultima-las lecturas. Tentarase que participen profesores, pais e alumnos.
Manolo redactará un mail tipo para enviar ós centros. Tamén a individuos. Olalla abrirá unha conta
de gmail para face-lo envío. Farase seguimento dos contactos. Cartaz (Xosé).
A idea do acto é facer partícipes a uns colectivos das dinámicas dos outros (pais, alumnos,
profesores,...).
Convidar a AULAS INDIGNADAS de Santiago para o acto.
Micro aberto ata as 22:00
Megáfono: Lorenzo. Consultar electricidade de todas maneiras.
Mesas plegables (Bea, Lorenzo). Folletos sobre o tema (Agra do Orzán envía ó mail).
2- 15 Outubro.
DRY chama á manifestación mundial do 15 de Outubro. A Rede está comprometida con esta data,
fixéronse múltiples chamamentos, xa no 27 Agosto ou no 17 de Setembro.
Parece que vai ser manifestación: propostas de itinerario en Facebook de DRY Coruña.
Cartaces: pendentes, van ser comúns a toda Galicia.
Asemblea Obelisco trae unha proposta por parte de particulares de reunión entre colectivos do 15 M
na Coruña para coordinarse.
3- Monte Alto: Charla con Ramonet e Chao en Outubro (sen data todavía). Lugares: Campo de
Marte, cárcel, Instituto,...)
Betanzos: fortalecendo a Asemblea
Agra: cambian a unha asemblea ó mes (moitas movilizacións). Propoñen retrasa-la hora da
reunión da coord de barrios.
Cambre: teñen un sitio para as reunións (El Burgo, Pza. Tierno Galván).
PAH: convoca unha concentración o 25 de setembro ás 18:00 na Pza de Ourense e fai un
chamamento a tódalas organizacións. Pendentes do recorrido. Reunión de traballo aberta martes
20 en Café Macondo (c/San Andrés) ás 18:00.
Queren presentar mocións nos Concellos de toda España (ver páxina de PAH).
Paralizouse a subasta de Palavea (por estar indefensa).
4- Seguinte reunión martes 27 ás 19:30 en Pza Tierno Galván (O Burgo).
Orde do día: 15Oct, Financiación (pancarta nova), barrios.

