
ACTA ASSEMBLEA LABORAL I SUPORT MUTU 15M

16/01/2013

Ordre del dia:

1- Campanya Stop Acomiadaments.

2- Lluites laborals, convocatòries i altres.

1- Campanya Stop Acomiadaments.

S’informa del treball en marxa a les tres comissions de treball:

-Accions – 

El punt de partida de la campanya és el judici a l’Andreu de Cabo, 
acomiadat  de  TMB,  el   7  de  Febrer.  Es  proposa  fer  una  roda  de 
premsa de presentació pública de la campanya. Els companys de TMB 
demanen utilitzar ja la imatge de la campanya en la propaganda del 
Comitè de Descansos, però com el logotip encara no està disponible 
posaran el de la Coordinadora Laboral. 

Pel  World  Mobile  Congress  (25-28  de  febrer)  s’està  valorant 
fonamentalment  una  acampada  davant  del  recinte  de  la  Fira  de 
Barcelona de L’Hospitalet, on se celebra aquest any, però tampoc es 
descarta la vaga de fam. El missatge a transmetre és que davant del 
WMC com a centre màxim del capitalisme aquests dies a Barcelona 
unim les lluites dels treballadors i treballadores. S’està treballant una 
agenda d’actes i tantejant portar personalitats per visualitzar l’acció, 
així com la possibilitat d’accedir a alguna presentació ‘estrella’ en el 
marc del Congrés. 

També es planteja la lluita contra els acomiadaments a Intercom, i es 
convoca  la  propera  acció  el  dimarts  22  a  les  8h  a  la  parada  de 
Ferrocarrils de Sant Joan.

-Comunicació –

Es presenten les dues propostes de logotip recollides fins el moment i 
s’informa  que  hi  ha  dues  més  en  marxa,  a  partir  del  nom de  la 
campanya Stop Acomiadaments. S’obre el debat sobre el nom de la 
campanya  i  es  plantegen  propostes  de  noms  i  lemes  des  de  la 
Comissió Laboral  de Nou Barris.  També es debat l’orientació de la 
campanya:  si  és de sensibilització o de mostrar  com combatre  els 
acomiadaments. 



Finalment,  es  vota  el  nom  de  la  Campanya  i  es  ratifica  Stop 
Acomiadaments (Stop Despidos en castellà) amb 19 vots a favor, 2 en 
contra i 4 abstencions. Es planteja seguir treballant el logotip i  els 
lemes, tenint també en compte el que es treballi  a la comissió de 
Continguts.

-Continguts-

S’explica que hi ha un manifest base amb esmenes recollides, però 
que s’ha elaborat una segona proposta. Hi ha dues línies diferents del 
que  es  va  debatre  a  la  comissió:  una,  de  fer  un  text  senzill, 
empatitzant amb la situació de les persones a l’atur; i una segona, la 
d’un manifest clàssic dient clarament qui som i objectius. S’acabaran 
de treballar les dues línies a la següent reunió. Es clarifica que es 
tracta d’una campanya que s’impulsa des de la Coordinadora Laboral.

Finalment, s’acorda que les tres comissions es tornaran a reunir el 
dimecres  23  a  partir  de  les  18.30  h  al  local  sindical  de 
Telefònica (c/Marques de Camposagrado, 22). Es proposa reunir-se 
les persones que porten difusió de la Coordinadora el mateix dia al 
mateix  lloc  a  les  18  h  per  organitzar  la  feina  i  fer  traspàs  de 
responsabilitats.

2- Lluites laborals, convocatòries i altres.

L’Assemblea d’Aturats/des explica que dilluns vinent es reuniran les 
organitzacions promotores de la Marxa contra l’atur, la precarietat i 
per una renda ciutadana garantida a les 19 h al Centre Cívic Pou de la 
Figuera  (Sant  Pere  Més  Baix,  70).  És  una  assemblea  oberta  i  es 
decidirà la data de la Marxa, que anirà de Sant Vicenç dels Horts fins 
al Parlament. També ens informen que el 25 de gener entregaran la 
ILP per una renda ciutadana garantida al Parlament.

L’Assemblea  del  Carmel  entrega  60  euros  al  fons  de  lluita  de  la 
Coordinadora Laboral.

Equip de Dinamització


