
Acta B.P.U.C. 8-abril (borrador 2)

Assistents:
Acció
Agro-Ecologia
Comissió de Jubilats i Pensionistas
Comissió Jurídica
Coordinadora Antiprivatització Sanitat
L’Eliana
L’Horta-Albufera
Internacional

Lluita Social
Montolivet-Sapadors
Patraix
Plaça
Saïdia
Sant Isidre
Sant Marcel.lí-Jesus

Moderació: Lluita Social

Temes tractats:
1) Actes 12-15 mayo
2) 14-Abril
3) 15-Abril. Mani estatal contra la privatització de la Sanitat.
4) Vaga de consum (proposta de L’Eliana)
5) Mani laica
6) F-1
7) Esmenes al Reglament de Participació Ciutadana
8) Assemblea General
9) 1 de Maig
10) Lluita dels/les estudiants

1) Actes 12-15 mayo

a.      A la reunió convocada per B.P.U.C. (11 d´abril, 7’00 tarda, Artefacto) anirà en representació 
de la mateixa Bernar (Saïdia), que obrirà l’encontre.

b.      Postures de la B.P.U.C.:
 i.      Apostar per més activitats (accions), a més de la mani lúdic-festiva del dia 12.
 ii.      Filosofia de la convocatòria: “entre tots i totes ho farem tot” (decisions col.lectives 
consensuades: consigna, fulls, cartells, parlament final, recorregut …)
 iii.      La consigna de la campanya (a acordar entre tots els col.lectius) es farà en valencià.

2) 14-Abril

a.      La manca de temps impedeix convocar una mani. 
b.      Els interessats/des en anar a la mani de Madrid, deuran connectar amb la gent que està 
organitzant un bus.

http://www.facebook.com/events/308435949221950/

3) 15-Abril. Mani estatal contra la privatització de la Sanitat.

a.       A València l’organitza el C.A.S. i altres grups.
b.      S’acorda recolçar-la.

http://www.facebook.com/events/269704233115817/ 
http://raas15a.wordpress.com/ http://caspv.wordpress.com/
(reunió, cartells y camisetes: dimarts a les 20h, al Casal Obrer i Popular C/. Salvador Ferrandis 
Luna 42, València)

http://caspv.wordpress.com/
http://raas15a.wordpress.com/
http://www.facebook.com/events/269704233115817/
http://www.facebook.com/events/308435949221950/


4) Vaga de consum (proposta de L’Eliana)

a.      Acord: Es farà una volta al mes (el dia 15).

5) Mani laica

a.      No s’ha pogut fer.
b.      Cal continuar amb el tema. Es farà una convocatoria per a reunir a la gent/grups interessats.

6) F-1

a.      S’acorda convocar el dia 21 d’abril, de 12’00 a 14’00 hores, en tres semàfors a l’Avinguda del 
Port, concentració posterior i dinar a la Malva-rosa. 

http://www.facebook.com/events/291466660918502/

7) Esmenes al Reglament de Participació Ciutadana

a.      Reunió el proper dilluns, a les 5’00 tarda a la Plataforma per Russafa.

8) Assemblea General

a.      S’aplaça la decissió sobre l’ordre del dia de la mateixa a la següent reunió.

b.      Lluita Social fa una proposta acabada:
   i.      Situació actual
   ii.      Desenvolupament del 15-M
   iii.      B.P.U.C. Recorregut i actualitat
   iv.      El 15-M i les aliances per canviar la realitat
   v.      Full de ruta (objectius-compromissos-estructures)

9) 1 de Maig

a.      Acord: convocar un Debat Públic al voltant de la situació econòmica que patim, la reforma 
laboral i el treball en general. A les 6’00 de la tarda a la Plaça del 15-M.

b.      La següent reunió es decidirà si anar o no a la mani del sindicats (en el cas de que tots els 
sindicats hi vajen junts, en cas contrari a discutir).

10) Lluita dels/les estudiants

a.      Judicis (toma de declaracions dels menors) el dia 20 i 25 d’aquest mes.

b.      Acord de convocar concentracions en solidaritat als Jutjats..

c.      A la següent reunió de BPUC s’acordarà l’hora de la convocatòria.

 
Propera reunió B.P.U.C. Moderarà i farà l’acta Monteolivet-Sapadors.
18 de la tarda, diumenge 15 d'abril, a la Plaça 15M.

http://www.facebook.com/events/291466660918502/
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