
Acta assemblea coordinadora laboral 
Día: 19/12/2012
Lloc: Tancada Sant Pau
Hora: 18.30

Ordre del dia
PUNT 1. Proposta Campanya pel Dret a Conservar la Feina ( 1h30’)
PUNT 2. ESTAT DE LES LLUITES LABORALS I COM VEHICULAR EL SUPORT MUTU
PUNT 3. TORN OBERT – CRIDES I CONVOCATÒRIES
PUNT 4. RESUM, CONCLUSIONS I PROPERA ASSEMBLEA (15 MINUTS)

PUNT 1. Campanya contra acomiadaments

- Esmenes  al  text  elaborat  pel  grup  de  treball: 
http://titanpad.com/ProuAcomiadaments (encara no s’ha modificat el text 
amb les següent esmenes)

o Cal esmentar al text les diverses associacions i organitzacions més 
enllà dels sindicats (per exemple l’assemblea d’aturats. 

o Cal fer referència explícita a la causa de l’atur: el capitalisme

o Cal esmentar que sí hi ha sectors en lluita, tot i que les respostas 
de moment són parcials.

o A la part  d’objectius es planteja la dificultat d’articular el suport 
mutu. Hi ha pocs comitès de vaga.

o L  objectiu  es  que  els  espais  unitaris  i  plurals  siguin  estables, 
aprofitar  el  creat  en una  vaga general  o  en  un  altre  lluita,  per 
dirigir-nos  així  a  la  majoria  treballadora  i  empoderar-nos  amb 
victòries concretes. Frenar els acomiadaments d’avui que son els 
desnonaments de demá, és un procés de acumulacióó de forces 
per pressionar de forma continuada fins transformar el sistema.

o El  calendari  sembla  poc  factible  a  algunes  persones,  ja  que  és 
massa precipitat.  Cal pensar com concretem el calendari perquè 
sigui una cosa coherent i no un calendari a la babalà.

- Es planteja la dificultat d’actuació donat la diversitat del mercat laboral:

• Als territoris predominen les PYMES:

o Es  comenta  que a  Nou Barris  es  vol  fer  un mapa laboral, 
necessiten idees per dibuixar-lo per la manca de dades. Volen 
adaptar la idea de la CNT de elaborar un document ètic per 
portar-lo a les empreses i mirar que es comprometin.

• Al  territori  es  pot  treballar  estenent  les  lluites  de  les  grans 
empreses, però hi ha el problema que si la plantilla abandona es 
produeix decepció, com va passar amb la vaga de TMB. Aquest any 
no hi haurà problema, perquè poden haver-hi mobilitzacions a TMB 
sense vaga. 

http://titanpad.com/ProuAcomiadaments


• S’apunta que el món sindical està totalment aliè als barris, és un 
repte que cal  superar unint fixes,  precaris  i  aturats de totes les 
procedències.

- Quant  les  accions  sorgeix  una  proposta,  pressionar  amb 
concentracions  les  empreses  que  volen  fer  EROs,  quan  fan  les 
reunions de negociació. Per això hem d'aconseguir saber quan són 
les reunions i  aquí cal que els sindicats presents ( Iac, Cgt, Cnt, 
Co.bas, Cos, Csu) aportin a la llista les cites de les lluites que cal 
difondre per solidaritat de classe (amb antelació suficient)

- Es  planteja  la  necessitar  d’establir  el  marc  de  la  campanya.  Hi  ha 
consens  que  serà  la  coordinadora,  ja  que  no  es  poden  assumir  més 
estructures. Es proposa que la lluita contra els acomiadaments sigui l’eix 
vertebrador  de  la  coordinadora.  Tanmateix,  hi  ha col·lectius  nous  que 
s’han afegit a la coordinadora amb la campanya, i és previsible que s’hi 
afegeixin més, per tant, cal que sigui un espai flexible i obert a d’altres 
sensibilitats. 

- També es planteja la necessitat de guanyar una batalla. Per això seria 
positiu centrar-nos lluites concretes. Les lluites a empreses grans tenen 
de positiu que són fàcils d’estendre als barris, però hi ha el perill que si la 
plantilla es planta la gent de fora es decep. Es proposa que unes de les 
lluites concretes sigui la de Telefònica per la readmissió del Marcos, ja 
que és un conflicte obert, si tots hi posem forces es pot guanyar i a més 
perquè li han ofert més diners i Marcos no ho ha acceptat (és com un 
símbol, les feines no es poden comprar)

- El congrés de mòbils es configura com un espai de lluita estratègic però 
és potser massa proper en el temps. El congrés és un espai de negoci 
global i hauria de ser un espai de protesta global. Es podria organitzar 
alguna cosa com “Rodea el WMC” o OccupyWMC.

- Als barris cal potenciar el PIL (punts d'informació laboral) no es pot deixar 
de  fer  aquesta  feina.  Es  prioritària  per  no  fer  assistencialisme  sinó 
autoorganitzacióó plural i solidaria, i per això hi ha cursos de formacióó 
possibles a qui els demani.

- També cal reforçar les lluites de la sanitat, que també estan obertes.

- Convocatòries campanya contra acomiadaments:  el  grup de treball  es 
reunirà  el  dia  2/01  i  el  9/01  a  les  18.30  a  Telefònica  (Marquès  de 
Camposagrado,  22  1a  planta).  La  Carmen  i  l’Esther  de  Front  Cívic 
s’incorporen al grup de treball.

PUNT 2. ESTAT DE LES LLUITES LABORALS I COM VEHICULAR EL SUPORT MUTU

- En Mercader explica que l'assemblea que van tenir l'altre dia s'ha aprovat 



convocar vaga 7 de febrer (dia del judici) pel tema d'Andreu de Cabo. 
Creu  que  pot  sortir  improcedent.  Volen  començar  ja  des  d'ara  una 
companya forta enfocat al tema de l’acomiadament improcedent, la qual 
cosa vincularia la lluita a Telefònica, que també és per un improcedent.

- Al  SOC  torna  a  haver-hi  acomiadaments.  La  càrrega  de  feina  és 
insuportable.  Avui  s’han  reunit  amb  l’Oriol,  estan  mirant  de  fer 
mobilitzacions, tot i que ho veuen complicat. Són 300 persones que en 
algun  moment  seran  acomiadades  i  ni  tan  sols  s’ha  pogut  treure  un 
comunicat conjunt de la Junta de Personal. 

-  A FICOSA hi ha plantejat un ERO de 240 acomiadaments, que toca de ple 
a la secció de CGT

- A IMESAPI, enlluernament a Barna, també hi ha un ERO, estan de vaga 
indefinida.

PUNT 3. TORN OBERT – CRIDES I CONVOCATÒRIES

- L’ Assemblea aturats farà la marxa del Baix. Sortiria (falta data, febrer?) 
de Sant Vicenç dels Horts de bon matí, passarà per polígons industrial, 
farà parada per dinar a L’Hospitalet i entrarà a les 17h al barri de Sants. 
Farà  una  2a  parada  Pla  de  palau  per  entrar  al  parlament  i  potser 
acamparan.

- El  19/01  DACS  (Grup  d’acció  social)  farà  unes  jornades  sobre 
repercussions de les retallades a l’àmbit social, serà tot el dia, es dinarà 
allà i es farà al Centre Social de Gràcia.

- Concentració Alfon 28 de desembre a les 19h a proposta de Rereguarda. 
S’aprova que la coordinadora laboral dóna el seu suport a l’acció.

- PUNT 4. RESUM, CONCLUSIONS I PROPERA ASSEMBLEA 

- Propera  assemblea  coordinadora:  16/01  a  les  18.30  a  la  Casa  de  la 
Solidaritat.  (Luis Blanco reservarà la sala i la Carmen li  recordarà) Les 
idees  de  lemes,  logos  i  manifest  definitiu  els  acordarem en  aquesta 
assemblea
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