
ACTA PROVISIONAL
VII ASSEMBLEA COORDINADORA LABORAL I SUPORT MUTU 15M

Casa de la Solidaritat, 19 de Setembre de 2012

Assistents (extret de les intervencions): 
• Plataforma ciutat Justícia, TMB-Metro,  
• COS, 
• IAC, 
• Cobas, 
• Ass Eix Esquerra, 
• Assemblea treballador(es) a l'atur Barcelona, 
• Assemblea treballador(es) a l'atur Badalona, 
• Defensem l'acció social i comunitària (treballadors/es del sector social), 
• Comissió Laboral Sants, 
• Comissió Laboral 9Barris, 

Ordre del dia:

0. s'aprova la proposta d'ordre del dia i l'equip de moderació. S'avança el punt de metro 
per motius d'horari (es recull a l'acta a l'apartat on toca).

1.- JORNADA DEL 26S
• El 26 hi ha convocada vaga general a Euskadi i a Grècia.
• És una jornada amb ressò europeu per l'esquerra sindical.
• De la trobada del sindicalisme combatiu a Madrid a principis de setembre (pendent de fer 

pública la declaració conjunta) s'extreu CONVOCATÒRIA DE JORNADA DE LLUITA EL 
DIA 26 de Setembre i no vaga general com es rumorejava.

Resum de aportacions i concrecions:

Barcelona: 
Al matí hi haurà un seguit d'actes unitaris a la seu de la Unió Europea a Passeig de Gràcia.
+ informació: IAC, Co.Bas
Convocatòria de concentració unitària al Portal de l'Àngel a les 19h. Lema: Recolzem la lluita 
d'Euskalherria i Grècia. (es farà cartel digital propi)

Plataforma Ciutat de la Justícia farà jornada d'agitació als centres de treball.
COS: hi ha convocatòries a València i Sabadell. 

2.- Estat de les lluites i suport mutu

[prèvia: només HP , DASC, Ciutat de la Justícia ha avançat breu resum d'estat, convocatòries, 
oferiments i necessitats]:



HP
• Treballadors de Hewlett Packard

• 180 acomiadats i els beneficis cap amunt.

• http://cgtinformatica.org/?q=la-lucha-de-los-trabajadores-de-hp  

• Dimarts  18 de setembre. De 9.00 a 12.30. Rua en autocar i xiulada per la Diagonal i el 
centre. Sortida de la Pça Berenguer IV (Via Laietana/Catedral) i traca final davant la Gene a 
les 12.30h

• Durant el pregó de la Mercé divendres, també farem un petit gest de reivindicació, a 
concretar encara.

DASC
• Defensem l’acció social i comunitaria
• Plataforma de persones que treballen al sector social, usuaris i persones interessades que 

s’uneixen amb la finalitat de defensar les condicions laborals dels professionals i, denunciar 
i aturar les retallades al sector social que afecten als usuaris.

• http://defensemacciocomunitaria.wordpress.com/   
http://www.facebook.com/dasc.enlluita.

• L’acció que es prepara són unes jornades per finals d’octubre començament noviembre, per 
tal de visibilitzar i explicar els canvis, precarització i retallades al sector social. També 
pretenem, amb aquestes jornades, conèixer i arreplegar el màxim posible de gent per generar 
vincles i xarxa.
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Plataforma Ciutat de la Justícia, (PCJ), al twitter Acciointerin@, i que expressem la nostra lluita i 
imatges a través del bloc: http://justiciaxjusticia.blogspot.com

• Durant el mes de juliol i agost, hem fet "resistència estiuenca", mantenint les protestes 
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contra les retallades dels dimecres, i realitzant performances els "divendres negre", totes 
dues es mantindran durant tot l'any, a les 10:00, a la Ciutat de la in-Justícia.

• Estem contactant mica en mica amb altres col·lectius, hem demanat a iaioflautes que vinguin 
un dmc a la protesta, per reclamar justícia social als jutjes/sses. De moment no contesten.

• Hem contactat amb la gent de tràfic, de la "campana",sembla que farem alguna acció 
conjunta algun divendres...

• Aquest dmc, estrenem les samarretes de la #mareagranate, amb samarrtes que diuen: prou 
retallades, retalleu la corrupció, defensem els serveis públics, a 7 e.

• Tenim clar que l'objectiu final és la vaga general indefinida.
• Estem discutint els principis generals de la plataforma. 
• Volem participar en el bloqueig al Parlament. 
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TMB-Metro:
• Dilluns 24 fan vaga de 24h, 30% serveis mínims.
• Divendres 21 a les 16.30 Assemblea al Casinet d'Hostafrancs. Sortiran en marxa cap al 

pregó de la Mercè a Pl. Sant Jaume. 
• Expliquen que convoquen vagues perquè l'empresa (TMB) s'ha saltat l'acord amb el què es 

va desconvocar la vaga del World Mobile Congress: congelació de les retallades fins el 
febrer de 2013.

• El decret de supressió de la paga extraordinària de Nadal entenen que vulnera aquest acord.
• Necessiten suport, es tracta d'una plantilla que des del 97 (que van fer 10 díes seguits de 

vaga) no n'han fet cap altre.

TMB-bus/COS transport:
• A partir de l'1 d'octubre hi ha convocada vaga indenfinida per l'Assemblea de Treballadors 

(no el comitè d'empresa). El dia 1 serà de 24h; a partir del dia 2, s'aturarà 2hores al matí, al 
migdia i a la tarda, fins que es celebri una nova assemblea.

• També participaran del boicot al pregó de la Mercé per la readmissió d'Andreu de Cabo.

La Coordinadora s'adhereix a la Plataforma per la Readmissió d'Andreu de Cabo.

Telefònica:
• Té previst fortes mobilitzacions a partir de l'octubre. Enviaran informació.

http://justiciaxjusticia.blogspot.com/


Assemblea d'aturats de Badalona: 
• El 4 d'octubre fan concentració i marxa al matí. Enviaran cartells.

Universitats. 
• Es pretén passar de la jornada de 35h a la de 37.5h. Estan estudiant fòrmules de 

mobilització.

DIVENDRES NEGRES

Possibilitats d'aplegar esforços: diversos sectors de funcionaris estan fent concentracions als matins 
a la porta dels centres de treball. S'està mirant de fer-les coincidir els divendres. De moment ICS 
i Agricultura estan coincidint a Gran via amb Balmes.

Es parla de la necessitat de tenir clar on són les convocatòries per poder aplegar-se o sumar-s'hi: fer 
un llistat clar per difondre.
IAC està elaborant un mapa. El faran arribar.
A twitter totes les convocatòries porten  l'etiqueta o hashtag #divendresnegre

En aquest sentit:

Assemblea de treballadors/es a l'atur de Barcelona: Es troben tots els divendres de 10 a 10,30 a 
Arc de Triomf fins nou avís.

Plataforma Ciutat de la Justícia estan travant contacte amb treballadors de Tràfic (La 
Campana) mirant la possibilitat d'aplegar-se a la pl. Cerdà. La comissió Laboral de Sants ofereix 
possibilitat de donar cop de mà, però de cara al migdia no a mig matí.

Comissions Laborals

9barris:
• Han fet un plamfet, arran de l'assemblea indignada de 9barris han bastit Brigades 

d'Informació Laboral per arribar a més treballadors/es del barri.
• Es reuneixen: el 5 d'octubre a les 19h al Casal 3Voltes Rebel (Passeig Urrutia)
• Contacte: comissiolaboral9baris@gmail.com

Sants:
• Es reuneixen dimecres 26 a les 19h al Centre Social de Sants
• Proposen la celebració d'un debat d'escalfament sota el títol “Per què cal una vaga general”
• (es desenvolupa al següent punt).
• Contacte: comissiolaboralsants@gmail.com
• http://laboralsants.wordpress.com  

3.- TASQUES ORGANITZATIVES COORDINADORA I PROPERA ASSEMBLEA.

• Data propera assemblea: 10 d'octubre a les 18:30h Casa de la Solidaritat (C/Vistalegre, 
15) Metro L2 Sant Antoni. Barcelona.

• El dia 3 d'octubre per tant, REUNIÓ DE DINAMITZACIÓ (on s'elaborarà la 
proposta d'ordre del dia, proposta d'equip de moderació)
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Tasques internes:  
Economia. No es fixa data de reunió de la comissió però cal començar a fer feina.
Objectius: Es reuneix dijous 27 de setembre a les 19:30 a la Casa de la Soli. Es prega puntualitat 
perquè no hi ha reservada sala i segurament canviarà de lloc. Si alguna persona vol assistir, avisi a 
coordinadoralaboral15m@gmail.com indicant-'ho a l'assumpte i deixant mòbil de contacte per si de 
cas.
Comunicació. No es fixa data de reunió, per cal reunir-se per repartir tasques de difusió i 
democratitzar les eines.

4.- ALTRES QÜESTIONS

25S: Recolzem la convocatòria.

ILP Renda Bàsica. S'hi ha participat de les reunions i es comparteix informació. Desprès d'un breu 
torn de paraules es decideix discutir amb calma la participació de la Coordinadora (més enllà de que 
diversos dels col·lectius que hi assisteixen ja hi participen activament de la proposta).

Proposta de debat al voltant de la vaga general
• Sants proposa com a activitat d'escalfament davant la previsible aparició de dates de vaga 

general l'organització d'un debat per parlar-ne i on es puguin expressat totes les possicions i 
matissos que té l'esquerra sindical combativa.

• Participatiu i amb difusió als mitjans alternatius (kaostv, latele, ...)
• És una proposta que requereix que altra gent s'hi sumi per dur-la a terme, no tenen prou 

força per fer un acte d'aquest abast.
• Requereix fer un pensament sobre la metodologia per no caure en errades de sempre i 

tothom pugui dir la seva: assemblees de treballadors, plataformes de treballadors, 
sindicats, ...

• Hauria de tenir com a convidats per enriquir el debat a algú de Galiza, algú d'Euskadi, 
d'Andalusia (SAT), ... i fins tot mirar de si es pot portar algun company portuguès.

• Hauria de ser molt massiu, sortir del públic tradicional.

Al torn d'intervencions apareixen diverses propostes més orientades a atreure molta gent, possibiltat 
de tenir convidats estrella no estrictament del moviment obrer però amb efecte crida garantit...

• Hauria de tenir un horari “popular” es proposa que sigui a les 19h si és laborable o 
dissabte, ...

Sants recull la pluja d'idees i oferiments, quan es torni a reunir farà una convocatòria 
exclusiva de grup de treball ampli per treballar i donar forma a l'idea.

S'aixeca la sessió.
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