
GRUP DE TREBALL SETMANA MWC  
REUNIÓ: DILLUNS 18, marqués de Camposagrat 22 (1ª planta seu central de Telefònica-Paral·lel) 
 

DIA HORA LLOC QUI ORGANITZA ACTIVITAT 

23/02/13 17h 
18’30h 

Mani de marees: columnes 
pl. Catalunya 

 Repartir octavetes amb les infos de les activitats MWC que 
preparem 

25/02/13 9-15h* Gran Via MWC HH Telefónica (*)  Mirar calendari activitats pròpies 

26/02/13 
18h. Portal de l’Àngel/Cassolada HH Telefónica (*) Mirar calendari activitats pròpies 

18h-20h Pl. Catalunya GT Setmana WMC Judici, cacerolada, veredicto “Judici Capitalisme Mobil” 

27/02/13 
18h Pl. Espanya Telefònica + Coordinadora Laboral Assemblea Oberta de treballadors Telefònica 

19h Pl. Espanya Telefònica + Coordinadora Laboral Assemblea Oberta lluites, col·lectius… de la Coord. Laboral 

28/02/13 16h Pl. de Sants Assemblea treballadors a l’Atur Marxa d’Aturats + estudiants 

 17h Pl. Espanya Assemblea treballadors a l’Atur Marxa d’Aturats idem 

 18’30h Pla de Palau Assemblea treballadors a l’Atur Marxa d’Aturats idem 

 
Tasques pendents: 
 

 Parlar amb els Barris i persones que varen organitzar judici Mordo, Rato… per demanar-lo la col·laboració (Nuni) 

 Parlar amb els diferents col·lectius, sindicats, assemblees de treballadores, i altres membres participants a la Coordinadora Laboral, per tal que 
puguin participar a l’Assemblea Oberta de treballadores 

 Maquetar Octaveta amb activitats semana MWC (Mireia Rosselló) 
 Fer un google maps per a difondre les diferents activitats ( contactar amb comunicación acampada) 

 

 
Assistents: IAC (2), En LLuita (1), Dinamització Coordinadora (3), en construcción (1), Ass. d’Aturats (1), Co.Bas (1), Marcos Readmissió (2), Ass. Barri Carmel, Ass. Gràcia (1). 
 
Les assistents veuen necessari parlar de la Manifestació del 23F. 
Els sindicats i col·lectius que ja han participat de les reunions del 23F (Marcos Readmissió, IAC, Papers per Tothom) veunen necessària la participació com a Coordinadora 
Laboral 15m a la mani, per a començar a treballar en la línea de la campanya “d’stop acomiadaments” i la importancia de tenir visibilitat al bloc laboral del 23F. 
 
Intervencions: 
 
* IAC: L’assemblea està convocada (referint-se a la d’avui)i la representativitat és la que és;  
- es qüetiona quina és la funció de la coordinadora si no és adherir-nos a aquests espais. 
- es qüestiona la dependència dels sindicats i col·lectius, que no assisteixen amb assiduïtat, per prendre la decisió avui de participar al 23F; 
 



* IAC: ja han estat participant a les reunions d’organització del 23F;  
- qualsevol que estigui interessat a formar part del googlegroups ho ha de demanar a M. de la IAC. 
-  Informacions de la mani 23F: 
· s’exposa que a les reunions han comptat amb la coordinadora en la participación a la mani;  
· es demana ajuda logística per a l’organització:  

-dels blocs dins de la columna laboral, elaboració d’una pancarta unitària, portar les que tenim de la coordinadora , triar un lema).  
- El manifest ja està molt avançat però es poden fer modificacions fins avui a la nit (existeix un titanpad, però no el trobem disponible al blog, tal i com s’ha dit a 

l’assemblea); 
- els cartells modificables es troben a: http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/category/cartells-imatges-per-modificar/, ja están fets i es poden recollir; no hem fet 

aportacions (econòmiques) ni recollida; 
- recorregut (telefónica-pl.cat 18’30 falta especificar-ho, qui pugui que afegeixi info);  

· es farà una roda de prensa el dimecres 20 de Febrer a les 11h a la UB Central per fer la convocatòria del 23F  
- la PUDUP parlarà de la vaga d’universitats del 28;  
- també hi participarà un representant de cada columna:drets socials i serveis públics, laboral… 

 
· aprofitar la mani del 23F per a repartir les octavetes de les activitats del MWC. 
 
* S’ha de participar amb la pancarta de la coordinadora laboral;  
* Punt tècnic de la presa de decisions per part de la coordinadora:  

- aquesta assemblea és ordre únic i no s’ha acordat com a assemblea participar al 23F;  
- tampoc estem tenint en compte la representativitat, donat que hi ha sindicats que varen avisar que avui no podien asistir aquí avui a parlar del MWC (molt menys 

parlar o decidir la participación al 23f) 
- no hem decidit participar i per tant tampoc de fer aportacions econòmiques 
- no s’ha donat temps a la Coordinadora i no ens han tingut en compte com espai laboral 

 
* Ass. Aturats: S’ha de participar com a coordinadora, amb la pancarta de la coordinadora i representant la columna laboral. 
* IAC: S’ha de donar visibilitat a la columna laboral. D’acord amb l’apunt tècnic, però si no ho vàrem poder discutir bé a l’assemblea anterior ho parlem avui. Hi ha 
necessitats organitzatives. Es podría aportar econòmicament. 
* Co.Bas: D’acord amb l’apunt tècnic. Però es veu la necessitat d’una data unitària per sortir al carrer,cal participar-hi i visibilitzar-se. 
* S’argumenta que una bona part de la Coordinadora (sindicats, col·lectius, organitzacions…) ja hi están participant de l’organització i recolzen el 23F i no s’entén que no es 
pugui anar com a coordinadora 
* Es parla de casos anteriors decisions urgents i sobre la complexitat de prendre decisions d’aquest espai, l’assemb. de la Coordinadora Laboral 15M 
* Els recorreguts están decidits (columna antirepressiva, columna serveis públics i drets socials, columna  drets laborals-manca info, afegir qui la tingui; aquests recorreguts 
han estat comunicats a la policía. 
* Telefonica: Que s’assumeixi l’error de la presa de decisions, donat que ja fa més d’1h d’aquest debat, per a poder avançar. 
* Discusió sobre els acords de comunicar les manis i les preses de decisió;  

- es recorda que d’ençà del 15M es pren la decisió de no comunicar les manifestacions (que s’ha de decidir en assemblea) 
- es demana no comparar la representativitat d’altres assemblees urgents, amb la representativitat d’avui; 

http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/category/cartells-imatges-per-modificar/,


- s’exposa que els que han organitzat el 23F no han tingut en compte a la coordinadora fins a darrera hora. 
- s’exposa que caldrà debatre aquests procediments en una Assemblea General per tal de recordar els acords presos i debatre sobre el tema de la presa de decisions. 

* IAC 
- No s’està d’acord amb l’afirmació que ens hagin de tenir en compte, ans al contrari, que la coordinadora haurria de millorar l’extensió i participación en altres espais. 
- Es diu que s’ha preparat amb molt poc temps 

* EnLluita: Per qüestions metodològiques no passem a l’acció i és per aquest motiu que els col·lectius es desgasten i no participen; que aquest espai utilitza l’antidot de la 
metodologia en moltes ocasions per “tapar” altres qüestions; que sigui sota el logo que sigui volen treballar i avnaçar(en referencia de si no es decideix anar al 23F com a 
coordinadora, doncs donar recolzament a telefónica o als col·lectius de la columna laboral). 
 
Es veu la importancia de que l’assemblea assumeixi avui la participación al 23F i es decideix votar: 

10 vots a favor 2 abstencions 
 
ACORDS LOGÍSTICS: 

- Lema pancarta unitària columna laboral: “Prou Acomiadaments” fer pancartes M iac, E de enconstrución, divendres fer una pancart unitària del bloc laboral 
*(M IAC: fer octaveta “prou acomiadaments” la coordinadora laboral s’addereix a les activitas de la semana del MWC) 
*(M IAC+M S: imprimir i fer les octavetes DIJOUS 21)  
- utilització logo per les octavetes del MWC i per la columna laboral 23F. 
 

 23/02 repartir octavetes de les activitats semana MWC; PASSAR GUARDIOLES: M i C 

 25/02 Concentració pl. Catalunya hht repartir octavetes; lunes 25 (Andreu de Cabo i Mercader s’uneixen a la vaga de famTMB) 

 26/02 Marea granate(actors),ponents: auditoria, pah, educación/sanitat, laboral, obserbatori deute(luis carrion/contacte Luís) preparar el judici, (josep megafonía i 
guillotina); s’informa que el dilluns 25 i dimarts 26 plaça Catalunya romandrà ocupada per estudiants (activitats diverses amb qui confluir). 

 A la directa es publicaran activitats del 23 al 28. 

 27/02 Assemblea treballadores (oragnització): 
-  Cal pensar quina convocatoria es fa: estat de les lluites i crida a la participación en una data fixa per a convidar-los a participar de la campanya stop 

acomiadaments;  
- Es proposa enviar un mail des de la Coordinadora per a convidar als col·lectius que han deixat de venir. 
- Es diu que no és suficient i que cal fer contacte telefònic 
- M B, J, C (contactar per telèfon dijous 21: quedem a les 14h a telefónica; a les 19h a la IAC, es continuarà) 
- Es recorda que avui cal posar data de la propera Assemblea de la Coordinadora i de la propera dinamització i que es podía fer la crida per aquesta data. 
- Es proposa no barrejar la campanya amb l’assemblea de la coordinadora; es decideix separar dates 
- Es posa data propera reunió “Campanya Stop Acomiadaments”: 14/03/13 a c/Marquès de Campsagrat a les 18’30h 
- S’informa que els grups de treball no s’estan reunint, que no han avançat en la campanya, que caldria informar-los, que caldria que participessin de la dinamització 

d’aquesta assemblea… 
-  Es decideix que a l’assemblea Oberta de treballadores del dia 27/03/013 es demanarà a les presents que vulguin, participar al grup de dinamització per preparar 

l’assemblea de la campanya del 14/03/13. 
 

 Data de la propera Ass. Coordinadora Laboral:27/03 (18’30h Casa de la Soli) propera reunió dinamització 06/03 (19h, a la Soli): Ja s’ha reservat. 


