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ACTA DE LA II ASAMBLEA DE COORDINACION 25-01-2012

Casa de la Soli
(Esmenes a   assemblea30n@gmail.com  assemblea30n@gmail.com   )  

[provisional]

OBSERVACIONS: S'AFEGEIXEN ENLLAÇOS D'ACTUALITZACIÓ DE DIVERSES 
INFORMACIONS SORGIDES DINS L'ASSEMBLEA. *** DESTACATS AMB ***

Assistència 80 persones. 
Prop de cinquanta assemblees, comissions laborals, seccions sindicals, plataformes i 
organitzacions polítiques.

Aquest llistat és provisional i no és exhaustiu. Es prega es comuniquin les 
incorreccions/mancances/ a assemblea30n@gmail.com.

•  Treballados de  Correus 
Indignats, 

• Treballadors de TMB 
(Busos)

• Sindicat Unitari de Metro 
BCN

• CGT Caprabo

• Hewlett-Packard

• Treballadors de 
Telefònica , 

• Escoles Bressol de 
Barcelona.

• Un membre del Comitè 
d'Empresa TV3, 

• CGT Informàtics,

• Comité de Transportes 
TDN

• Assemblea d'Aturats de 
Barcelona,

• Assemblea de 
l'Hospitalet Llobregat

• Assemblea Indignada 
15M de Sants,

• Assemblea d'Indignats 
de Sant Andreu del 

Palomar, 

• Assemblea Progrés 
(Badalona), 

• Assemblea de Gràcia,

• Assemblea Sant Martí

• Grup Promotor “Vaga 
General Global”

• Comissió Laboral de 
Sant Andreu, 

• Comissió Laboral de 
9Barris

• Assemblea de 
treballadors de Sants 

• Oficines de Drets 
Socials de 9 Barris, 

• Assemblea Ciutadans 
Constituyentes, 

• Bèlgica- Comitè Acción 
Europa

• IAC (Administracions 
Públiques), 

• CNT Catalunya, 

• Central Sindical Unitària 
(CSU)

• Delegat d'UGT IRM 

Vilassar de Mar, 

• Comitè d'Empresa 
Intermón

• Comissions de Base 
(Co.Bas)

• Coordinadora Obrera 
Sindical (COS)

• Jubilat Fecsa-Endesa

• Treballadors i 
treballadores a l'atur,  

• Treballadors i 
treballadores jubilats, 

• Treballadora “indignà”,

• Analista econòmic

• Estudiants, 

• Administratiu, 

• CUP

• Corrent Roig

• Endavant-OSAN

• En Lluita,

• Lluita Internacionalista,

• Revolta Global, 

• PCOC

• PSUC-VIU

L'Assemblea comença a las 19:00
Punt 0 Presentació de l'equip de moderació, de la metodologia, acta assemblea  

1/ 10

mailto:assemblea30n@gmail.com
mailto:assemblea30n@gmail.com
mailto:assemblea30n@gmail.com
mailto:assemblea30n@gmail.com
mailto:assemblea30n@gmail.com


ACTA PROVISIONAL DE LA II ASAMBLEA  25-01-2012 (Esmenes a assemblea30n@gmail.com  assemblea30n@gmail.com   )

anterior i proposta d'ordre del dia. Torn  de paraules i aprovació de l'ordre del dia  
definitiu i possibles esmenes.

Es  dóna per  aprovada  l’acta  de  l’assemblea anterior  i  es  llegeix  el  protocol  de 
convivència i bones costums. Es presenta i s’aprova la proposta de l’equip de 
moderació: Is. (Com. Lab Sants): síntesi d’acords; Me. (TMB Autb): moderació; 
Nu. (Assemb Indignada 15M Sants): síntesi i moderació; Ir. (Com. Lab Sants): 
presa acta; presa de torns de paraula, An.; control del temps, Ca. (Com. Lab. 
Sant Andreu).

Es demana una prèvia per incloure a l’ordre del dia: posicionament de l’assemblea 
sobre la participació en ella dels mossos d’esquadra. Finalment s’afegeix al 
punt 2.

L'ordre del dia definitiu queda així:

1) Estat lluites laborals i suport mutu. Valoració acció Caprabo. (1hora)

2) Presentació d’una proposta de Manifest + Posició sobre la participació a 
l'Assemblea de Mossos d'Esquadra i Policia.

3) Extensió i eines: Comissions Laborals, Punts d’Informació Laboral. 

4) Informacions d’accions i convocatòries d’àmbit nacional, estatal i 
internacional. + Presentació proposta de “Vaga General Global” i proposta 
de solidaritat amb Grècia. 

5) Proposta de nom, logo, i text d’octaveta de difusió, creació de pàgina web i 
llista distribució. 

6) Resum, conclusions i propera reunió. 

7) Crides i convocatòries.

S'aprova l'ordre del dia i l'equip de moderació.

PUNT 1.- Estat lluites laborals i suport mutu. Valoració acció Caprabo.

Prèvia: Es dóna en primer lloc una informació d'urgència sobre un desallotjament  
de 9000 persones al Brasil, en contra de la resolució judicial. S’enviarà un  
correu perquè ens adherim al manifest de suport.

**Informació:**

CAPRABO: S’agraeix el suport i consideren les accions com un èxit. Es va fer a 
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Sant  Andreu,  Badalona,  Sants,  Gràcia,  Sant  Martí.  L’empresa  no  s’ho 
esperava i està molt sorpresa i molesta amb el suport de col·lectius externs a 
l’empresa. Judicis: es van ajuntar els tres pel 25 de gener però posteriorment 
s’han passat al 29 de febrer. A més hi ha un judici sense data i dos companys  
més pendents. 

SECTOR PÚBLIC: Es  continuen  fent  mobilitzacions  en  contra  de  les  retallades 
(manifestació de 30.000 persones, tallades de trànsit, concentracions...). Es 
vol fer ocupacions de centres públics (hi ha unitat entre dels dotze sindicats 
en l’acció)  i tancades simultànies als llocs de treball. Però hi ha desacord 
entre els sindicats per fer vaga, i això fa que les assemblees no ho acabin de 
veure clar. Es voldria fer abans del 15 de febrer perquè és quan es voten els 
pressupostos.  L’administració  vol  dividir  els  col·lectius  (sanitat,  educació, 
bombers...).

TMB- metro i  autobusos.  Es  convocava  a  les  9:30h  i  16:30h de  dijous  dues 
assemblees de treballadors a Pl. Universitat per a continuació arribar a Pl. 
Sant  Jaume,  convocatòria  unitària  i  sense  sigles  sindicals.   Està  havent 
coordinació  amb els usuaris  i  participació en l’assemblea de defensa dels 
serveis públics. Es proposa fer una mobilització coincidint amb el congrés de 
mòbils  a  finals  de febrer,  fer  dies d’aturades  generals.  El  problema és la 
pujada de tarifes, no només una qüestió general. Recordatori del judici a en 
Garganté (23 de Febrer).

**Més informació: TMB (metro i bus) anirà a la vaga el 27 de Febrer.

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/plantilla-tmb-proposa-lacomiadament-tots-els-
directius-derogacio-lincrement-tarifes

SANITAT: reunió del 28-G.

Hewlett  Packard  (HP) :  L’empresa  té  beneficis  rècord  i  presumeix  de  ser  la 
primera del  sector,  però  estan  substituint  personal  fix  per  subcontractats 
gestionats  per  ETTs.  Porten  un  any  de  conflicte.  Han  acomiadat  a  set 
companys,  amb  més  d'una  dècada  d'antiguitat,  substituïts  tots  per 
subcontractes. Dijous 26/02 a les 8:00 convoquen piquets a les entrades de 
la fàbrica a Sant Cugat.  Tenen el recolzament del Ple de l’Ajuntament de 
Sant  Cugat,  es  fan performances als  congressos...  Se  suggereix  una 
coordinació de cara  al Congrès de Mòbils.

**Més informació: 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1080976

http://cgtinformatica.org/?q=content/entrevista-tres-trabajadores-de-hp-despedidos-la-
%C3%BAnica-explicaci%C3%B3n-fue-un-smily-llorando-env
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BCNCITY TOUR- (autobusos turístics). Acomiadament d’un company aquest Nadal 
es va fer una crida de suport que va tenir força èxti.  El dia 6 o 18 es repetirà  
l’acció i es demana suport. Enviaran informació.

Primer torn de paraula

Valoracions  de  l'acció  del  23/12/2011  suport  acomiadaments 
Caprabo. 

• Es valora molt positivament la col·laboració. Es comenta la campanya contra 
la carestia de la vida i la pujada dels transports públics, amb la manifestació 
del 17 de març i la reunió preparatòria diumenge 29-G a les 18h al C/Violant 
d’Hongria, 71. 

• Proposta:  Fer  una  mobilització  més  gran  a  un  centre  comercial  Eroski 
(empresa mare) per fer més força. S'ofereix la possibiltat de contactar amb 
LAB. Autocrítica: ha d’arribar millor la informació. Abans del 27 fer accions als 
barris. 

• Escoles  bressol  de  Barcelona:  nou  conflicte,  demanen  contactes  amb 
altres  escoles  bressol  d'altres  barris  per  coordinar-se.  S’han  tancat  a  Pl. 
Espanya.

**  Més  informació:  http://www.setmanaridirecta.info/noticia/setanta-mestres-es-
tanquen-linstitut-municipal-deducacio-contra-canvi-model-les-escoles-bres

• Proposta:  Es proposa aixecar la reivindicació de la reducció de la jornada 
laboral a 30h: per repartir el treball i gaudir més de la vida i tenir més força 
per la lluita.

• L’assemblea de treballadors a l’atur: ja es lluita per la reducció de jornada i 
per un títol de transport gratuït per a persones a latur.   Important també 
l’atac al PIRMI, concentració el 14-F. 

• Grup  de  treball  de  Sanitat  lligat  a  l’assemblea  del  Barcelonès  nord:  ERO 
fraudulent que en realitat obliga a contractar més gent:  Concentració 9-F a 
les 19:30h a l’Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma). 

• Els treballadors socials de Barcelona han fet un manifest i estan mobilitzats 
pel PIRMI i les retallades.

2n torn de paraules

• Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública: el  29-F convoquen 
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vaga general d’universitats.

• Valoració positiva de les accions de Caprabo (sortida de l’anterior assemblea) 
i de BCNCityTour. Aquest és el camí, coordinació entre nosaltres o el 15-M, 
suport directe a les petites empreses.

• Incasòl:  S’informa  que  tots  els  judicis  d’acomiadaments  d’empreses 
públiques s’han guanyat o declarats nuls.

• L'assemblea d'aturats recorda incloure l’atur i la jornada de 30 hores com a 
manera d’ajuntar les lluites dels treballadors i els aturats. Sobre la idea del 
transport, estan considerant la possibilitat fer les assemblees al metro.

• Acomiadament  improcedent-Charo, treballadora  de  CGT  al  Vallès 
Oriental. Porta tres mesos a la porta de la fàbrica. Ho considera un fracàs 
perquè no ha aconseguit trencar amb la por dels companys que estan dins, 
manca  de  solidaritat.  Un  altre  company  té  un  judici  pel  penal  per  posar 
suposadament  una  pancarta,  l’empresa  amenaça  de  marxar  a  Polònia  i 
sembra la por. Es fa molt d'èmfasi en la por que hi ha dins les empreses.

Es fa un resum:

• Sembla plausible preparar una altre acció de suport i seguiment dels 
acomiadametns  a  Caprabo.  L'acció  es  valora  positivament,  s'ha  de 
millorar la coordinació i els materials de difusió de l'accció.

• Sembla que l'eix del transport ofereix possibilitat d'ajuntar suports a 
l'horitzó el Congrès de Mòbils, les mobilitzacions de TMB (busos i Metro), la 
pujada de les tarifes i supresió de serveis i les reivindicacions de l'assemblea 
d'aturats.

PUNT 2: A)Presentació d’una proposta de Manifest 

Nu. Presenta el punt es tracta de presentar el text i l'assemblea ha de decidir si  
necessita un manifest i, si és així, crear un Grup de Treball que desenvolupi 
qui enriqueixi el text.

Jo. Defensa  la proposta: Vèncer la por a més de coordinar i unificar lluites i que en 
neixin més,  crear les condicions per poder impulsar  una vaga i  una lluita 
generalitzada. És un document base per discutir.

S'obre el torn de paraules. 

• Tots els redactats (octaveta, manifest i document de punts) haurien de ser 
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coherents. 
• Si es fa un manifest ha de recollir el màxim de consens.

• Es  necessari  tenir  punts  en  comí  però  orientats  cap  a  les  lluites  i  com 
organitzar-nos, com funcionar.

• e al manifest s’emfatitzin les lluites i la coordinació per accions concretes i no 
s’hi posin sigles. 

• Es considera que el manifest no és urgent.

• Es  fa  una  proposta  de  metodologia  d'anar  afegint  punts  a  mesura  que 
apareguin.

• Es fa la proposta d'incloure el debat sobre cossos repressius dins el manifest.

• Diverses intervencions demanen la inclusió de diferents aspectes (deute, ...), 
que es recullin els punts d'acord sorgits de la I Assemblea.

• La gent que ho vulgui desenvolupar vagi al grup de treball.

Conclusió: 
• Es convocarà la reunió del Grup de Treball per millorar el redactat.

• No es  considera  un  assumpte  prioritàri  a  tractar  a  l'Assemblea.  Ni  hi  ha 
pressa.

B) COSSOS REPRESSIUS

• Diversos assistents demanen un posicionament explícit sobre l'acceptació o 
no de Mossos i membres dels Cossos Represius dins l'assemblea, donat les 
darreres mobilitzacions que han tingut, que han hagut detencions i que no hi  
ha una posició unànime al respecte.

• Diverses  intervencions  consideren  que  la  policia  no  vindrà  com  a  tal  a 
participar-hi.

• En qualsevol  cas hi  ha opinions a favor  i  en contra i  també desacord  en 
explicitar-ho als punts mínims o al manifest. 

Conclusió: Serà discutit/plantejat al manifest.

PUNT 3:  EXTENSIÓ  I  EINES:  Comissions  Laborals  de  barris,  Oficines  de 
Drets Socials.

• Explicació de la comissió laboral del barri de Sants, Sant Andreu i Nou Barris 
(s’ha format a partir de l’assemblea 30-N). 

• Es  vol  aglutinar  els  treballadors  del  barri,  s’han  fet  coses  a  Caprabo, 
Expogrupo i ITETE (contracta de Telefònica).
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• És  important  fer  les  accions  als  mateixos  barris  i  estendre  aquestes 
comissions a les assemblees de barri del 15-M. Crea solidaritat entre la gent 
del barri i els treballadors.

• La Comissió Laboral de Sant Andreu anirà als polígons de Torre Baró.

• Les Comissions Laborals s'ofereixen a donar un cop de mà a altres barris per 
ajudar a la creació de noves.

PUNT 4: A) INFORMACIONS NACIONALS, ESTATALS I INTERNACIONALS

• El  23 de Febrer  hi  ha una convocatòria  mundial  de la  Federació  Sindical 
Mundial (FSM) en defensa dels serveis públics, contra les privatitzacions i les 
retallades.

• Trobada  a  Madrid  el  cap  de  setmana  passat  (21/22  Gener)  de  sindicats 
combatius  i  de  classe  d'assistència  molt  amplia.  Es  va  acordar  fer  un 
manifest  comú  que  es  passarà  per  llista  (derogació  reforma  laboral  i  de 
pensions,  defensa  serveis  públics...).  Es  vol  convocar  una  jornada  de 
mobilitzacions cap al març. 

**Més informació:

• Solidaritat  amb  Grècia:  Es  fa  èmfasi  en  no  oblidar  la  dimensió 
internacionalista. Acció de solidaritat amb la vaga de Grècia. Anar al Consulat 
grec i lliurar el model repartit durant l'assemblea. Es proposa com a data: 1 
de febrer a les 11h al C/Freixa, 6. (Barcelona)

B) Presentació de la Proposta “Vaga General Global”

Inicialment va sorgir amb la idea de tirar endavant una convocatòria de 
vaga coincidint amb l'aniversari del 15M, 15/5/12. Es un grup de gent 
que està treballant la proposta. Es vol impulsar des de la ciutadania 
amb  el  suport  dels  sindicats.  Es  considera  que  l’assemblea  de 
treballadors és un bon espai per organitzar-la. És complicat fer-la al 
maig, i es proposa fer parades sectorials i accions diferents, començar 
el debat i buscar maneres de confluir. 

7/ 10

mailto:assemblea30n@gmail.com
mailto:assemblea30n@gmail.com


ACTA PROVISIONAL DE LA II ASAMBLEA  25-01-2012 (Esmenes a assemblea30n@gmail.com  assemblea30n@gmail.com   )

PUNT 5: PROPOSTA DE NOM, LOGO, PÀGINA WEB I CORREU ELECTRÒNIC

• S’aprova  la  proposta  de 
logotip. 

• S'aprova el nom: “Coordinació laboral i suport mutu 15-M” 

• Intervencions sobre la similitud del logo a les banderes amb mitja lluna. Es 
vota la inclusió o no de “15M” al nom: 30 vots (sí) vs 3 (no).

• Pàgina web: es farà un grup de treball.

• S’aprova demanar que es posi el link de la nostra pàgina web a la pàgina 
d’acampadabcn. Però no serà una pàgina dins l'estructura d'AcampadaBcn, 
en tindrà de pròpia.

• Llista  de  distribució:  S'aprova  la  creació  d'una  llista  de  distribució.  A  la 
propera  assemblea  es  portarà  una  proposta  de  “protocol”  d'ús  d'aquesta 
llista per tenir un criteri de reenviament.

S'obre un torn de paraula sobre els punts 4 i 5

• La vaga general ja s’estava preparant, en relació amb la marxa a Atenes, el 
procés constituent i la coordinació a nivell internacional. 

• Fer una vaga mundial el 15 de maig és difícil, però sí podríem fer quelcom a 
nivell de ciutat, a l’estil Oakland, bloqueig del port.

• Fer una vaga esglaonada, progressiva.

• Importància d’agrupar gent i recuperar la correlació de forces, sumar gent 
dels barris, del 15-M. Cal una visió internacional.

• Cal una estructura d’organització assembleària estable entre les lluites de 
treballadores i aturats per anar a la vaga general.
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PUNT 6: RESUM CONCLUSIONS I PROPERA DATA DE REUNIÓ

• Es proposa el  27 de Febrer però es desestima per coincidir  amb la Vaga 
General Universitària. 

• S'aprova doncs, com a data de la propera Assemblea: 22 de Febrer a 
les 18:30 a la Casa de la Solidaritat.

• La primera reunió preparatòria serà dimecres 8 de Febrer a les 19h. 
Casa de la Solidaritat.

• Es  fa  una  crida  a  la  participació  en  aquestes  reunions  per  tal  d'enllestir 
propostes d'ordre del dia més acurades i inclusives, així com es fa una crida a 
la participació en tasques de moderació ja que aquest rol impedeix intervenir 
amb opinió sense distorsió. També es demanen propostes de millora.

• Es fa una proposta de punt a tractar a la propera Assemblea: la creació de 
comissions  o  grups  de  treball  al  voltant  dels  conflictes  (per  millorar  el 
seguiment).

PUNT 7: CRIDES I CONVOCATÒRIES

• Jornades “Pensar el moment” a Can Batlló l’11 i 12 de febrer: 

https://n-1.cc/pg/file/read/1070120/jornades-pensar-el-moment 

• Manifestació de 28 FSCat. Hi haurà dos blocs, un amb sigles i un altre 
sense.

• Consulta Popular: 15-M i 15-J amb cinc preguntes concretes sobre cinc 
eixos:  habitatge,  retallades,  moviment  democràtic,  laboral  i  deute.  Hi  ha 
trobades sectorials per elaborar deu preguntes possibles. La de laboral serà 
el 9 de febrer a les 19h a la Casa de la Solidaritat. 

• Reunió  preparatòria  de  la  manifestació  del  17  de  març contra  la 
pujada del transport públic i l’encariment de la vida, el 29 de gener a les 18h 
a  l’Espai  Obert  de  Sants  (C/Violant  d’Hongria,  71). 
http://acampadasants.wordpress.com/2012/01/28/preparacio-mani-17-marc-
contra-lencariment-de-la-vida/

L'assemblea es dóna per finalitzada a les 22h.
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