B 16-4-12
asisten Agra, Monte Alto, A Ría
1- charla 19
2- Xuntanza 21
3- Marcha 22
4- Foro 28
5- 12M/15M
6- outros.
1- Charla debate o xoves 19 de Abril ás 20:00 na Casa Museo Casares Quiroga "Os dereitos da
muller na 2ª República", organizada polo Ateneo Republicano coa participación da Rede.
2- Xuntanza do 21.
Pendientes del lugar. No al aire libre, no posible en Própolis, no en la Okupa. Se va a mirar Ateneo
Republicano en Pza de Vigo, o si no en C/Damas 19 bajo. A lo largo de la semana se enviará al
mail.
Moderación: Agra propone Fran y Lorenzo.
Horario: de 11 a 20:00 con pausa para comer.
Orden del día:
- Protocolo. Consultar PAD http://titanpad.com/uFtQVqd47i Monte Alto quere que saia decidido desta
xuntanza, dado que é unha asemblea xeral do 15M de Coruña.
- 12M/15M
lema: POR UNHA SAÍDA SOCIAL Á CRISE (Pancarta Rede). Complementar con otros lemas
extraídos de los 8 puntos.
manifesto: a redactar polo grupo de Comunicación.
invitar a outros colectivos: grupo de Comunicación.
proposta Ría: asemblea pola mañán en Obelisco (a cargo de Laboral e a Plataforma Coruña en
Loita, dando voz a traballadores de empresas con problemas). Manifestación de Pza Ourense a Mª
Pita e asamblea pola tarde sobre a realidade internacional da crise (Che). Incluso asembleas
informativas os días 12,13,14 e 15 de Maio.
proposta Monte Alto: manifestación Pza Ourense a Mª Pita, lectura de manifesto e concerto en
Mª Pita (solicitar corrente ó Concello e equipos).
o recorrido proposto por DRY (Palloza-Mª Pita) nos parece excesivo a todos.
- Foro Interacampadas 28 Ferrol
3- Marcha 22. Organiza AV Monte Alto e CIG con outros colectivos (traballadores da Torre de Hérc
ules). Lema: POLA REAPERTURA DA TORRE. Monte Alto vai ir como bloque crítico, vai ir a
Rede? Pendentes do que digan os de Laboral.
4- Foro Ferrol 28: consensuar na xuntanza do 21. MA e Agra van ir. Comunicación: avisar a
Palavea, Arteixo, Betanzos para o 21 e o 28.
5- 12M/15M
12M: consultar punto 2 (orde do día da Xuntanza).

15M: proposta de Monte Alto. Únicamente unha asemblea pola tarde: "Cómo se vai organiza-la
cidadanía ante o ataque do goberno e o capital?" ou algo así. Invitar a outros colectivos para levar
mais ou menos consensuada unha postura e que non se nos vaia das mans.
6- Plataforma de Educación?
Comentarios de Jose no PAD (non pode ser. Vaise integrar en Agra).
1º de Maio: vaise facer algo?
Agra: reclaman uso do centro Ágora. Pódense coordinar con MA para facer protestas en
conxunto.
A seguinte reu do 23 vai ser no Pad, e a do 30 a cargo dos da Ría.

