
VULNERABILITATS POTENCIALITATS

ABANS - convocatòria de la reunió prèvia a la conformació del 
comité no va arribar a tothom
- aquest darrer punt té relació amb la periodicitat de les 
assemblees. 
- no es va fer un grup informatiu de la vaga i convocatòria 
del comité de vaga
- treballar per fer consciència al petit comerç (no ho fem)
- hem de canviar el concepte de vaga en discurs i 
pràctiques, les botigues tanquen o no tanquen però molta 
gent va a la mani..
- no participem a l'espai de coordinació de barris, per això 
no ens coordinem bé amb les altres assemblees. 

- amb la xarxa social del barri consolidada com la tenim ara és facil fer 
convocatòries “massives” ràpidament 
- som més efectives i menys burocràtiques alhora de fer la convocatòria 
ja que ja ens coneixem i coneixem l'entorn, tenim pràctica, etc.

DURANT - Una de les conclusions a les que arribem es el fet de 
canviar la convocatòria del piquet per la pròxima vegada, 
ja que convoquem massa dora i els horaris dels comerços 
del barri no es relacionen amb la convocatòria, alhora 
valorem de no tornar a convocar piquet. 
- Piquet matí molt poc massiu/ participatiu
- En el piguet: fer més grup, anem molt disperses

- cada vegada la vaga es més secundada
- va tancar més petit comerç però no per la feina del comité ni de 
l'assemblea
- la comisió d'Educació va passar per les escoles i va generar xarxa, per la 
pròxima s'ha de seguir aquest llaç
- Tothom estem dacord en valorar molt positivament la convocatòria de la 
tarda, al Sortidor i la marxa cap a la Mani, també la Mani, molt bon rollo, 
convocatòria gran i alegre, amb rehivindicació i alhora espontània. 

DESPRÉS - cal un punt de trobada de després de la vaga al vespre (cal 
el ateneu!) 
- no fem incidència en MMCC i els grans sindicats no 
donen pal a l'aigua, 
- hem d'imaginar altres formes de lluita 
- no es mostra la pluralitat, ens volem fer responsables de 
generar els nostre pròpi discurs? Fent-nos responsables 
dels MMCC i alhor convocant vagues nosaltres...

- es bó que valorem la vaga 


