
L'assemblea de Sant Antoni 
segueix al carrer

Portem dos anys ajudant a organitzar la 

resistència contra les retallades 

econòmiques i democràtiques i 

colaborant per crear alternatives reals al 

capitalisme, i tot això al barri. Ens 

reunim cada setmana per recolçar-nos 

mútuament, i ens coordinem amb tot 

tipus de col.lectius i persones per 

muntar manifestacions, vagues, 

xerrades, mercats d'intercanvi, aturar 

desnonaments, el que calgui per 

foragitar aquests polítics i banquers que 

ens venen cada dia. 
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Que se'n vagin tots, la democràcia és al 
carrer!

14F 17h Plaça Universitat. Per defensar el dret a 

tenir casa, per la dació en pagament, la PAH ens 

crida!

16F 18h pl de la Catedral. Concentració i acte 

Contra la violència vers les dones.

18F c/ Marqués de Campo sagrado. Inici nova 

vaga de fam de treballadors de Telefònica, les 

valentes que dejunin ho faran al, farem accions de 

suport i contra Telefònica-Movistar.

23F 18:30 Pl Catalunya, Manifestació Marees 

Unides contra les retallades

25F-28F World Mobile Congress i accions contra 

el capital

28F 12:30 Pl Universitat. Vaga d'estudiants i 

professors d'universitat.
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