
Acta Espai Coordinació Extraordinari 9 nov, 
temàtica vaga 14N

Assistents: Eixample Dreta, Gòtic, Raval, Les Corts, Sants, Coordinadora Laboral, Sant Andreu, 
Gràcia, El Carmel, Eixample Esquerra, Sant Antoni, La Marina/ZF, Brigades Informatives.

1. Resum acords i darreres informacions Coordinadora Laboral

La manifestació sortirà a les 18:30h de Jardinets de Gràcia cap a Pl. Catalunya passant per diversos 
punts d'interès com el Detusche Bank, la Delegació de Govern... amb parada a Pl. Urquinaona. Si 
no es pot arribar a Pl. Catalunya s'anirà per Foment i Via Laietana cap a la plaça l'Avinguda de la 
Catedral.

Com no hi haurà camió amb megafonia, es demana sisplau als col·lectius que portin el seu material 
de megafonia (altaveus, etc.) per a ajudar amb la dinamització de la mani.

La estructuració serà: 

• Capçalera: pancarta gegant, "aturem l'europa del capital / no devem, no paguem" sense 
signar. S'hi vol gent dels barris i també sindicats.

• Mig: barris, sense sigles.
• Cua: sindicats i resta de col·lectius amb banderes i sigles. 

Durant la mani es recolliran diners per a una caixa de resistència per a aquesta vaga si hi han 
problemes legals, etc. L'administrarà la Coordinadora Laboral.

El manifest de la Coordinadora ja està fet, es diu que es publicarà al bloc en breus. Els cartells de la 
Coordinadora també s'haurien de publicar en breus.

Es comenta que es vol que la mani comenci i acabi i que sembla que hi ha cert consens de no 
cremar ni destrossar res durant la mani. Però també es va dir que si algú anava amb caputxa que no 
s'el digués res.

Radio Bronka, Radio Contrabanda i Agència29 faran seguiment informatiu de la vaga.

2. Roda d'informacions d'estat de la vaga als barris

Gràcia
Pregunten si es farà piquet central. Cap altre barri té previst fer un piquet central. Gràcia sí que volia 
fer-lo però ho reconsiderarà vist que no hi ha cap altre barri que vulgui. Gràcia marxa de la reunió.

Sant Andreu
Han encartellat. 

El dia 14 a les 9 am faran piquet informatiu. No volen tancar botigues petites per la força perquè 
estan treballant en fer xarxa amb elles i això trencaria totalment amb elles.

A les 11 am faran cercavila para convocar a la vaga i després faran un dinar popular al mig del 



carrer a la Rambla de Fabra i Puig amb carrer Gran. S'ajuntaran amb Santa Coloma, Nou Barris i 
més i, si són força gent, tractaran de baixar per la Meridiana.

El Carmel
Aquest diumenge es reuniran amb més gent per a ultimar detalls. Al piquet volen respectar el petit 
comerç perquè no són els seus adversaris. No han aconseguit coordinar-se amb altres barris.

Sarrià - Sant Gervasi
Faran dos piquets. Han parlat amb gent del Mercat i molta gent tancarà voluntàriament. Faran 
piquets informatius centrats en Sarrià. Després aniran a la convocatòria de la Conselleria 
d'Educació. 

Raval demana que si us plau tractin d'arribar abans de les 10:30h.

Fort Pienc / Eixample Dreta
A les 8 am comença el seu piquet a la Plaça de Fort Pienc. A les 10 i 10:30h concentració amb gent 
d'Educació i més a Mallorca amb carrer de la Marina.

A les 5 pm columna cap a la mani de Jardinets.

Raval
Estan fent difusió pre-vaga a una paradeta. Volen fer una assemblea oberta demà, o cercavila. El 
dilluns aniran al seu comitè de vaga.

El dia 14N. 9 am piquet informatiu a la Rambla del Raval. Potser aniran a dinar popularment a La 
Rambla (ppal), a Colom. I després pujaran cap a Jardinets.

Les Corts
El dilluns es reuneixen per darrer cop al comitè de vaga. El dimarts faran un cercavila pel barri per a 
convidar a la gent a sumar-se a la vaga. Estan pensant si continuar amb la gent del seu comitè de 
vaga o unir-se amb Sants.

Vindran al dinar de Pl. Espanya a les 3 pm.

Sants
Estan encartellant i volen fer feina de difusió a les botigues aquest cap de setmana i dilluns/dimarts. 
El 14N han quedat a les 8 am a Pl. de Sants. volen piquet informatiu als petits comerços perquè 
consideren que no són l'enemic i que no té sentit fer-los baixar la persiana per por per a que quan 
passis la tornin a obrir; si de cas, piquet més combatiu a comerços grans.

A les 12h es reuniran a Pl de Sants amb la marea groga. 

Vindran al dinar de Pl. Espanya a les 3 pm.

Comenten que faran un comunicat de suport a la vaga de fam pel acomiadament per baixa mèdica a 
Telefònica i el passaran per llista, i faran una pancarta de suport també que portaran a la mani.

Brigades Informatives
Es presenten les enganxines per a posar a les bicis del bicing. Els arxius estan a l'espai del Google 
Drive de les Brigades d'Informació.

Gòtic



Han encartellat, sobre tot del tema Sanitat. Vaga per a convèncer amb pressió però no ficar por. 
Dissabte al vespre parlaran amb els bars per a tractar de que tanquin la nit del 13-14N, que es tanqui 
l'oci nocturn aquesta nit.

El 14N han quedat al matí a Santa Catarina. Aniran a tancar grans comerços però no els petits. 
Tenen cartells en 10 idiomes, publicats al GDrive de Brigades d'Info.

Volen quedar sobre les 12h per a baixar Les Rambles i tancar les tendes d'allà. Els agrada la idea de 
fer un dinar al mig del carrer.

Informen de que el dia 13 a les 17:15-17:30 a l'Avinguda de la Catedral actuarà la Coral 
Reivindicativa de l'escola Cervantes.

Eixample Esquerra
Faran un cercavila pel barri demà. El piquet del 14N surt a les 8 am de la Conselleria 
d'Ensenyament. A les 10 am han quedat a Gran Via amb Urgell per a fer un cercavila i després dinar.

Sant Antoni
Es sumaran a altra proposta perquè pensen que no tenen prou forces. Pregunten per Raval, 
Eixample Esquerra... Miraran aquest acta i contactaran amb qui vulguin. Potser es sumen a la 
xerrada que organitza la gent de Telefònica, que és el 14N a les 11h davant la central de Telefònica 
de Paral·lel i hi participen l'Arcadi Oliveres i la Gabriela Serra.

La Marina / ZF
Preferien mani unitària (amb bloc crític) a la tarda però accepten decisió presa a la Coordinadora el 
passat dilluns.

Aniran a dinar a les 3 pm a Pl. Espanya.
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