
ACTA I RESUM DELS ACORDS  
ASSEMBLEA  MONOGRÀFICA 

VAGA GENERAL 14N ESPAI ÀGORA 5 NOVEMBRE 

RESUM ACORDS 

Manifestació  unitària  alternativa  a  la  convocatòria  de  CCOO i  UGT, 
encapçalada per una pancarta comuna sense sigles, seguida pel bloc 
dels barris. No es comunicarà oficialment la convocatòria.

Punt de sortida: 18h Jardinets de Gràcia. (per sortir a les 18.30) 

Punt final: Plaça Catalunya

Tots els detalls referents a l'organització de la manifestació es desenvoluparan 
a la  Comissió d'Organització, convocada dimecres 7 a les 19h a la Casa 
de la Solidaritat, Carrer Vistalegre, 15, Barcelona. Metro Sant Antoni.

Lema unitari de la pancarta, octaveta i materials que es treguin des 
de la Coordinadora Laboral:  “Aturem l'Europa del Capital. No devem 
no paguem”

Tots  els  detalls  referents  a  l'octaveta,  eventual  cartelleria,  logística  de  la 
pancarta  nova…  són  feina  de  la  Comissió  de  Difusió  (convocada 
dimecres 7 a les 19h a la Casa de la Solidaritat, Carrer Vistalegre, 15, 
Barcelona. Metro Sant Antoni.
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ACTA ASSEMBLEA COORDINADORA LABORAL I SUPORT MUTU 
/ 15M 
MONOGRÀFIC VAGA GENERAL 14N
05/10/12 – ESPAI ÀGORA

Assistents:
 CGT Barcelona, CGT Catalunya, CoBas, IAC, COS, CNT-AIT, CNT.
 Assemblees:  Sants,  Raval,  Viladecans,  Eixample  Dreta  (ADSE), 

Les Corts, Gòtic, St. Antoni i Guinardó.
 Comissió Laboral 9Barris, Comissió Laboral Sants.
 Endavant-OSAN, En Lluita, Papers i Drets per Tothom, la PAH.

Ordre del dia:
 Protocol  bons  costums  i  convivència,  aprovació  darrera  acta, 
presentació equip de moderació.
 Mani alternativa / bloc crític.
 Lemes.
 Recorregut.
 Comissions de treball.
 Diversos.

1. Protocol  bons  costums  i  convivència,  aprovació  darrera  acta, 
presentació equip de moderació.

Es  presenta  l’equip  moderador  i  s’explica  la  dinàmica  amb  la  qual  es 
desenvoluparà el debat i s’intentarà arribar a consensos entre ens assistents a 
l’assemblea.

2. Mani alternativa / bloc crític.

Moderació explica les propostes rebudes sobre aquest punt:

 7 a favor de la mani alternativa + IAC + CGT + CNT + CNT-AIT + Assemblea 
Guinardó + Endavant.
 4 a favor del bloc crític.

… i  a  partir  d’elles  presenta  una  proposta  de  consens  entre  les  propostes 
rebudes de barris, organitzacions i individus via correu electrònic: manifestació 
alternativa, que no es comuniqui i que es permetrà als barris i sectors en lluita 
estar a la capçalera. S’obre un torn de paraules sobre aquesta proposta.
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La Maria de la Coordinadora Laboral diu que el context requereix d’unitat i un 
acostament als sindicats majoritaris.

CGT de Barcelona està d’acord amb la proposta, però assenyala que s’ha de 
definir què són sectors en lluita, perquè se suposa que estem tots en lluita.

Assemblea Gòtic proposa formar un bloc alternatiu i situar-nos davant de la 
capçalera de CCOO i UGT, acabant en un lloc alternatiu.

En Lluita recolza la postura de l’Assemblea Gòtic, i preparar-nos per una mani 
només nostra el 22N.

CNT Barcelona voldria que les organitzacions estiguessin amb els barris a la 
capçalera, per fer visible la unitat.

IAC demana presencia d’altres sectors a la capçalera a més dels barris, com els 
immigrants o els treballadors en vaga de fam de Telefónica.

Moderació proposa pancarta sense sigles, els barris a la capçalera i si algun 
representant d’alguna organització amb identificació però sense bandera s’hi 
vol sumar que ho faci.

CNT Barcelona afegeixen que voldrien una capçalera que reflecteixi tots els 
col·lectius que integren a mani, al marge de que el primer bloc siguin els barris.

L’Anna de la Coordinadora proposa que tothom vagi amb la roba de la feina o 
distintiu del sector on treballi, com fan metges i bombers.

Es debat si s’ha de donar més visibilitat a un col·lectiu en lluita respecte a un 
altre (cas vaga de fam Telefónica).

• S’assumeix la proposta de consens  , i s’accepta que els companys de 
Telefónica vagin a la capçalera, juntament amb altres col·lectius en lluita 
que així ho vulguin. Després hi aniran els diferents blocs amb banderes.

3. Lemes
Es llegeixen les propostes enviades per correu electrònic:
 No devem, no paguem, vaga general del 99%.
 Contra la dictadura dels mercats vaga general anticapitalista.
 Dignitat obrera – Solidaritat Internacional.
 Contra la troika, la unió europea, som anticapitalistes.
 Contra la troika, no devem, no paguem, fora el mal govern.
 Contra l’Europa del Capital.
Es llegeix el lema anterior vaga general:
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Ni reforma laboral,  ni  pacte social.  Els  nostres drets no es negocien.  Juntes 
podem.
I  també  els  lemes  proposats  per  les  feministes  indignades  i  els  sublemes 
proposats per la COS.
S’obre un torn de paraules sobre el lema principal a consensuar,  on es fan 
noves propostes:
CGT Barcelona proposa Pel repartiment del treball i la riquesa. Lluita social
IAC diu que s’hauria de dir a la pancarta que es tracta d’una vaga europea, així 
que la lluita és contra l’Europa del Capital.
Eixample Dreta assenyalen que s’ha de mencionar Unió Europea, el deute i el 
concepte anticapitalista. També assenyalen que cal fegir un punt de gènere.
Company  proposa  nou  lema:  Indepenents  del  tot:  de  polítics  corruptes,  de 
capitalistes assassins, de l’Església pederasta i de la farsa electoral.
Joan d’UGT diu que ha d’aparèixer el No devem, no paguem, que marca la 
frontera dels que no estem disposats a pactar.
Proposta de consens de la moderació:
Desmuntem l’Europa del Capital: ni retallades ni repressió
Visca la vaga anticapitalista!
S’obre un nou torn de paraules.
Nova proposta de consens de la moderació:
Aturem l’Europa del Capital (com a lema principal) s’accepta.
Es vota segona frase:
Ni retallades ni repressió (30)
Amb lluita anticapitalista (4)
No devem, no paguem (42) GUANYA
Companya es compromet a aconseguir pancarta per 30 euros.

4. Recorregut

A partir de les propostes enviades per correu electrònic, moderació comenta 
que hi ha dues grans línies:
 A prop de Pl. Catalunya, d’on parteixen els sindicats majoritaris.
 Lluny de Pl. Catalunya, per diferenciar-se.

Es concreten les propostes:
Sants-Les Corts: Pla de Palau cap al centre (recorregut circular)
COS i IAC: Pl. Urquinaona
ADSE: Pl. Catalunya, però amb recorregut diferenciat de CCOO i UGT.
Nou Barris: Pg. Sant Joan / Diagonal fins al Parlament o Departament de Treball.
Company: acabar a Pl. Catalunya, començant a Pl. Francesc Macià.
CGT Barcelona i Catalunya: Jardinets de Gràcia fins a Pl. Sant Jaume, que ja és 
un ‘clàssic’, diuen.
CNT Barcelona: inici el més allunyat possible de CCOO i UGT.
IAC: inici el més cèntric possible, per facilitar la participación 
Endavant:  important  passar per  la  seu de CiU.  Si  es surt  des d’Urquinaona 
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acabar a Jardinets, o a l’inrevés.
Company: començar a Jardinets de Gràcia, lloc cèntric i ben comunicat, baixar 
per Passeig de Gràcia i acabar a Pl. Catalunya.
Es  comenta  la  necessitat  d’incloure  criteris  polítics,  sindicals  i  econòmics  a 
l’elecció del recorregut, i no només logístics.
Es proposa acabar al Parlament responent a un criteri polític i segons el que diu 
el manifest que s’ha aprovat.
Moderació diferencia quatre opcions de sortida i es vota:
Urquinaona (27)
Jardinets de Gràcia (43) GUANYA
Pl. Catalunya (2)
Altres (4)

També es voten les opcions de punt final:
Pl. Catalunya (42) GUANYA
Pl. Sant Jaume / Parlament (33)
Es recorden els punts estratègics per on s’hauria de passar: CiU, PP, Delegació 
de  Govern,  Direcció  d’Universitat,  Seu  Comissió  Europea,  Departament 
d’Empresa i Ocupació. La Comissió de treball d’organització de la mani acabarà 
de definir el recorregut, i buscarà alternatives en cas de bloqueig de la mani o 
davant la possibilitat de coincidir amb la de CCOO i UGT.
S’obre un punt de debat sobre l’hora de partida: consens en les 18 h per sortir 
18.30 en columna, deixant clar l’esperit conjunt de l’assemblea de la voluntat 
de no trobar-se amb la manifestació de CCOO i UGT i de buscar una segona 
opció de recorregut per evitar-ho.

5. Comissions de treball
Es proposen dues comissions:
 Comissió d’Organització de la mani
 Comissió de Difusió
S’accepta, amb la possibilitat de que les pròpies comissions decideixin grups 
temàtics.
Les comissions de treball es reuniran aquest dimecres a les 19 h a la Casa de la 
Solidaritat.
S’apunta la necessitat d’organitzar un gran acte de cloenda al final de la mani.
S’obre un torn de paraules sobre temes a tenir en compte per les comissions 
de treball:
 Assegurar-se una manifestació que comenci i acabi com a demostració de 
força.
 Que es prioritzi la crida de lemes a la música del camió.
 Convocar una reunió de valoració post 14N per començar a treballar una 
vaga pròpia.
 Es comenta que hi ha organitzacions que estan preparant accions en el marc 
de la manifestació i això s’ha de respectar.
 Es proposa recolzar accions que no posin en perill  la mani i respectar les 
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persones que vagin amb la cara tapada.
 Treballar per la visualització d’un bloc unitari i la possibilitat de fer un piquet 
unitari pel matí. 

6. Diversos.
Companys de rereguarda expliquen que ja estan treballant en el dispositiu per 
la mani.

Equip de dinamització
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