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1. BARRIOS
2. 15 DE OUTUBRO
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4. DEBATE PROTOCOLO
5. VARIOS
1.
BARRIOS
Montealto: protocolo; o xoves pasado presentouse o primeiro boletín impreso: versión
español e galego, dar a coñecer o 15M a quen non ten internet no barrio, 8 puntos, os
logros e a análise xuntanza Cambre e 15-Ou. Comezouse a pegada de carteis 15-Ou.
Aceptouse a xuntanza de 12h a 17h e ponse a disposición as charlas de Montealto.
Iniciouse o traballo de difusión na Universidade.
Ría: primeira reunión conxunta, comezo de actividades en tres cuestións: transporte
público, sanidade e pequeno comercio(enquisa Montealto). levará a Asemblea a moción
que leva aos Concellos a PAH, a idea é reunirse con todos os grupos municipais para
moción conxunta. A asociación está constituída, pódese facer uso dela a pesar do tres
meses de prazo de resposta da Admon. É de ámbito provincial.
Palavea: Actividade sobre as vías de comunicación do barrio: deficiencia accesos e
urbanismo. Para a xuntanza do 15-Ou hai apoio persoal dá xente ainda que se
descoñecen as actividades concretas. Para ou 20-N apróbase elaborar un documento
reflexivo cara as eleccións, que saiba a xente as consecuencias de cada opción de
voto(fonte de apoio: deliberaweb)
Agra: Temos local para reunirnos os martes, faremos un novo sistema de financiamento
co que bebamos, limparase e acondicionarase como almacen e espazo de traballo do
grupo de dinamización. Está a prepararse as As. Temática e despois asemblea popular
este xoves ás 19:30, e traballando para a As. da universidade, mesmo xoves ás 14 horas:
repartíronse panfletos na Universidade. Pomos a disposición a charla da asemblea
temática a disposicion da xuntanza do 15-Ou.
Insistimos no grupo transversal de comunicación: Quen máis se apuntou dos demais
barrios?
Documentación sobre 15-M Ponferrada: información respecto diso para a Asemblea de
Parados.
Para a charla na Universidade Agra contactará coa prensa.
2.

15-Ou

A asemblea da Universidade é o xoves ás 14, no Campus de Elviña.
A proposta estrucutrada dá asemblea temática desta semana do Agra de charla encaixa á
perfeción como contido dá xuntanza do sábado previo á manifestación.
Hai un grupo de contidos sobre a xuntanza, Agra ofrece eses contidos da charla e
Montealto sobre espazos públicos e de oposición. Proposta de facer un muro indignado,

un mural que cada un escriba, pinte ou debuxe... para transmitirselo á xente que propuxo
a actividade a ver que lles parece.
O grupo de traballo poderá ordear as ideas propostas para levalas alí, e na primeira
media hora poder facer unha asmblea para decidir ou noso orde concreta.
Hai que coller os email á xente nesta actividade, xa erramos na charla do 26 na Pza de
Pontevedra, que non pedimos contacto a todo ou profesorado que acudiu. Non dicimos
que hai que organizarse, pois a organizarse, xa perdemos unha oportunidade de ouro,
aprendamos a lección.
Nas actividades do 15 O non deberiamos perder o fío do 15-Ou durante a xuntanza.
3.
II XORNADA INDIGNADA
A diferencia da I Xornada de Agosto en Cambre, que foi de coñecemento de todos o
todas, valorase que esta é de traballo.
Puntos propostos a traballar: Situación e organización, debilidades e fortaleza, en 3
aspectos: despois do 15-Ou, Que esta pasando non mundo?, o 20-N.
Forma de organizarnos, Protocolo Interbarrios.
Proposta indicativa de data: 1º fin de semana de novembro (o sabado 5), que se puidera
discutir os obxectivos futuros que nos marcamos.
Que ou grupo de traballo lance preguntas cara as asembleas.
Punto 1º: Autocrítica, sen morderse a lingua, están a saírnos ben as cosas pero non
crecemos, non estamos a chegar á xente. Por que estamos a fallar aí?
4.

PROTOCOLO INTERBARRIOS

Ha catro propostas de barrios, mas non houbo acordo:
tres diverxencias: semanal-quincenal, urxencia ou non, canta xente ven. Agra non ou
traballou todos xuntos e non pode facelo esta semana., e pregunta, cal é a urxencia para
facelo agora e non hai un mes?
Acordouse remitir a discusion as asembleas e en 15 dias facer umha proposta que
sintetice os documentos.
Nos catro documentos hai bastantes puntos coincidentes. Carácter, periodicidade, lugar,
funcionamento.
(Algumhas opinions dos que estaban na reunion:
-Problemas si que houbo sen protocolo, cando unha organización precisa dun protocolo e porque vai dar
pasos, podar ser adiante ou cara atrás, a proposta de Palavea paréceme adecuada, concreta e plasma o que
estamos facendo.
-Regulalo dalgunha maneira, non é unha asemblea aberta.
Para que van a avenir 50?
-Avanzar cun protocolo de mínimos.
-Non nos parece urxente, hai cousas como o 15-Ou, a nosa asemblea do xoves..e só temos 5 persoas que
achegaron sobre o protocolo desde N-1.
-Non estou dacordo con que se faga un grupo concreto para acudir a Interbarrios dentro dos grupos de
traballo dás asembleas, iso vai contra ou funcionamento asembleario. E non limitaría ou número de xente,
se que sexa saiba que non son opinións persoais do que se trata en IB.
-Que vaia máis xente se, pero que non falen.
-Non é ou máis democrático que moita xente vaia, a democracia é a capacidade de decisión, informar
dunha folga non é ou mesmo que convocar á folga. Houbo un sector que si que pediu un protocolo, non
podemos decidir en IB pero si consultar. Podar ir calquera si, porque non é decisorio.
-Que sentido ten que veñan 25 a falar?)

5.

VARIOS

Acórdase convidar á Plataforma Sanidade a IB, a información nun primeiro punto.
6.- Proxima reunion, no mesmo lugar do Agra.

