
Acta Assemblea Stop Acomiadaments
Dimecres 27/02/2013

Al començament hi ha la proposta de traslladar l'assemblea a Marquès de Campo Sagrado pel fred
Es vota i en estar molt ajustada, es decideix mantenir l'assemblea a Pl. Espanya

L'objectiu d'aquesta assemblea és madurar la propera reunió del grup de treball de la campanya "Stop 
Acomiadamnts" de la Coordinadora Laboral del proper dijous 14 de març a les 18,30 als locals de 
Telefònica (c/Marquès de Campo Sagrado, 22, 1ª planta. Barcelona. Metro Paral·lel o Sant Antoni).

Aquest acta és un recull on es desglossen d'una banda les idees força dels col·lectius i persones que han 
participat i d'altre, les propostes concretes que s'han de treballar, discutir, definir... de cara a la propera 
reunió.

1-. Participants
2.- Idees força

2.1  Sí que es pot!! (o "Juntes Podem!"): Exemples pràctics.
3.- Elements informatius
4.- Propostes de treball conjunt a madurar, tractar, elaborar a la propera assemblea.

1.- Participants:

- Serveis, Telefònica, TMB, Agrupació Revolucionària No Pasaran, una persona a títol individual de la UB 
de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), Papers Per Tothom, Assemblea 
d'Aturats/des, Assemblea Interins, Assemblea de treballadores i treballadors ciutat de la juistícia, Comissió 
Laboral de 9barris, Sanitat, TV3, CNT-Barcelona, Sector Públic i diverses intervencions a títol individual.

2. Idees força:

- Cal trencar el corporativisme
- Rccuperar els lligams entre les lluites: totes som treballadors/treballadores
- Cal aixecar la lluita pel lloc de treball, no només per negociar a l'alça la indemnització per acomiadament 
(exemple poc engrescador en aquest sentit: Ausònia "Per un acomiadament digne")
- És molt important sortir de les empreses, com demostra la victòria pels 2 dies a TMB
- És dolent ressoldre un conflicte en un judici, la victòria real es guanyar per la mobilització perquè "ens 
tinguin por".
- És imprescindible integra als treballadors/res inmigrants.
- Cal treballar trascendint les sigles, hem crear espais de per confluir i lluitar plegats/des més enllà de les 
sigles sindicals.
- És molt important impulsar els "els marcs d'autoorganització" i mirar de com entrar i portar la dinàmica 
dintre les empreses.
- Perquè els acomiadaments (que a mig termini impliquen un desnonament) tinguin un ressò i un suport 
col·lectiu similar a la lluita de la PAH cal ser constants, no decaure i tenir present que aquesta feina que ens 
propossem és a mitjà termini i requereix esforç.
- Les lluites agafen força quan es despleguen al territori.
- Es detecta un fort divorci entre el coneixement i l'experiència del moviment obrer o allò "laboral" entre el 
joven, força desconeixemnt dels drets bàsics.
- La gent a l'atur són treballadors/res forma part de la feina d'aplegar lluites integrar-los/les.
- Prou de paternalisme, cadascú al seu lloc de treball té un espai de responsabilitat i de lluita, sí se puede! 

2.1  Sí que es pot!! (o "Juntes Podem!"): Exemples pràctics.

- Al RACC s'ha retirat un ERO desprès de la lluita i el suport demostrats per una plantilla unida (ha requerit 
temps, però s'ha unit), el suport de la Coordinadora Laboral i les extensions territorials (9barris, p.e.) i l'acció 
sindical de CNT. Agraeïxem molt el suport, la seva és la victòria de totes! la lluita segueix! (+info)



- La Coordinadora Informàtica de CGT, ha aturat un ERO a Capgemini i a una altre empresa, plantant cara 
units amb una vaga indefinida (+ info)
- A la UAB, una treballadora d'un bar concesionat acomiadada, ha estat readmessa per l'acció (ocupació del 
bar) per part de les assemblees d'estudiants.

3.- Elements informatius:
- L'Assemblea d'aturats/des manté el recorregut íntegre de la Marxa contra l'Atur de demà 28 de febrer, 
plogui o no "avui sota l'aigüa, demà sota el foc", com diuen a Itàlia:) (+ info)
- A Universitats han desaparegut 1,000 llocs de treball.
- Interins: Pateixen un ERO encobert (no renovacions) que ha afectat a 3,200 llocs de treball.
- TV3: aquest cap de setmana passat han fet vaga. Han desaparegut 300 llocs de treball.
- Assemblea de treballadores i treballadors ciutat de la juistícia: continuen fent accions cada dimecres de 
10h-10,20h.
- Xerrada sobre el futur de les pensions amb advocat especialista organtizada per l'Assemblea Indignada 
de Sants proper dissabte a les 11h al Centre Social de Sants (C/Olzinelles, 33)
- Al diari "El Periódico" volen tancar la planta d'impremta i acomiadar a 126 treballadors/es, estaria bé 
possar-s'hi en contacte.
- La setmana vinent l'Agrupació Revolucionària No Pasarán preveu fer accions al Pratt en suport a la vaga 
d'Ibèria (serà la segona setmana de vaga).
- El Sector Públic té diverses convocatòries en marxa pel març.

4.- Propostes de treball conjunt a madurar, tractar, elaborar a la propera assemblea.

Elements transversals:
• Universitat estudia fer una campanya contra els acomiadaments, força interessats en aplegar 

esforços
• Stop Precarietat és una campanya que porten des de l'Agrupació Revolucionària No Pasarán, 

tenen força interés en aplegar esforços.

Propostes específiques:
• Fer una tancada indefinida d'un grup de treballadors/es de petites, mitjanes empreses no només 

grans, si cal rotatiu, per guanyar visibilitat. (Telefònica) 
• Telepizza: Fer una campanya específica relacionada amb l'ERO que vol fer Telepizza (acomiadament 

de 250 persones a tot l'Estat) i la negociació del conveni que amenacen amb deixar caure al límit de 
l'Estatut dels Treballadors. La campanya es farà a Saragossa, proposen estrendre-la també a 
Barcelona. (Agrupació Revolucionària No Pasaràn)

• Estudien boicotejar les reunions institucionals (Consells de Govern) com a la UAB per aturar 
acomiadaments, cercar maneres de vincular als treballadors docents-investigadors de la universitat 
amb la resta. (UB- PUDUP) (proposta embrionària no vinculant): 

• Fer un calendari web "d'acomiadaments" (Sanitat)
• Fer una convocatòria per ampliar els col·lectius que participen a la Coordinadora Laboral (proposta 

individual)
• Fer una trobada social amplia amplia per abordar mobilitzacions a l'abril (negociació dels 

Pressupostos Generals de l'Estat) (Sector Públic)

Tots els col·lectius que ho estimin oportú enviaran informació complementària per la llista de la 
coordinadora laboral (per formar part enviar mail a coordinadoralaboral15m@gmail.com).


