
ACTA REUNIÓ 06 DE SETEMBRE DE 2011

• Assistents:  COS, CGT, CNT Catalunya, CNT Ait, Comissió de treballadors/es 
indignats cap a la Vaga General.

• Absents: Solidaridad Obrera.

ORDRE DEL DIA

• Posada en comú d’informació de les propores mobiltzacions i assemblees
• Propostes entorn a les mobilitzacions de tardor

a)  S’informa de la reunió del dia 2 de setembre a Madrid (hi participen CNT, CGT, 
Solidaridad Obrera, CSC, i estan com a observadors Intersindical i Cobas), on es va 
proposar un calendari de mobilitazions, aquestes s’acabaran de concretar el proper dia 
17 de setembre també a Madrid. Aquest calendari consisteix en: 

- D’aquí al 29 de setembre, fer campanyes, grans manifestacions i accions 
descentralitzades.

- El 15 d’octubre, dia de jornada de lluita.
- El 18 de novembre, fer grans manifestacions abans de les eleccions, possible 

vaga general.
 - També s’informa que s’ha fet un comunicat conjunt sense sigles.

b) PROPOSTES recollides

- Traslladar els processos assamblearis als llocs de treball (CGT)
-  Treballar conjuntament per portar propostes concretes cara les mobilitzacions (CNT 
Catalunya).
- Es comenta que les propostes de les mobilitzacions organicament no estan encara 
acordades (CGT)

- S’ha fet un manifest proposant una coordinadora estatal per mobilitzar cap a la Vaga 
General, ja s’ha fet a Madrid, on s’està signant pels sindicats combatius. S’han fet 
trobades de 250 treballadores d’uns 25 llocs de treball diferents. Es vol fer una altra 
trobada, on s’invita als sindicats combatius i a treballadors/es, per preparar la següent 
trobada (que de moment no té data). De moment, s’ha quedat el 14 de setembre a la 
Universitat del Raval a les 18:30h (encara no se sap l’aula). També es comunicarà a 
les assemblea de barris. (Comissió treballadors indignats cap a la vaga general)

- Hi ha un ple de CGT per decidir el dia de la Vaga General. Es comenta que hi ha por 
per part de molts treballadors a fer vaga. Si es convoca hauria de tenir més força que la 
del dia 27 de gener.  (CGT)

- El 3 d’octubre hi ha convocat un dia de jornada de lluita (COS)

- Es comenta la intenció d’anar cap a una vaga General, i donar suport a les 
mobilitzacions amb força. (COS).

- A València, també, CNT, COS i CGT s’estan reunint per unir-se a les mobilitzacions a 
nivell regional i nacional.



- Es comenta la necessitat de treballar més des de l’àmbit regional. (CGT)
 
- Es proposa una coordinació quan hi hagi conflictes als centres de treball, lluitant a 
través d’assemblees sense sigles. (CGT), ja que hi ha un problema de que no es trasllada 
el conflicte dins dels llocs de treball (CNT, CGT).

- Es proposa que quan hi ha una negociació es reivindiqui l’assemblea com a espai de 
presa de decisions (CGT).

- Proposta d’aprofitar el dia 20 de novembre, per pendre el carrer el dia de votació i 
celebarar la mort de Franco.

>>> 29 de setembre : dia de mobilització acordat 

- Propostes: accions descentralitzades, jornada de mobilitzacions, assemblees als 
centres de treball, presentació de les properes mobilitzacions, trobada de treballadores 
indignades a pl Catalunya amb el lema “Cap a la vaga general”.

- Tota mobilització o vaga que vingui de la comissió de treballadores indignades la 
secundaria CGT.  Es proposa que els indignats convoquin algo pel dia 29 S. (CG)

- La Comissió de treballadors indignats diuen que recolzaran tota convocatòria conjunta 
per part dels sindicats combatius.

- El 29 S es podria fer la presentació de la campanya de mobilitzacions de la tardor, i 
acontinuació una marxa- mobilització. Pensant quin objectiu tenim.

- S’hauria de parlar de la supressió de la limitació dels contractres temporals (CGT).

- Es proposa que la vaga del 18N sigui indefinida, portar focus de resistència als barris, 
mobilitzacions parant la mercaderia i el consum.

S’ACORDA

- El dia 29S com la 3ª trobada de treballadors i aprofitar la trobada del dia 14 de 
setembre fer una presentació del calendari de mobilitzacions.
Quedem pel dia 14 de Setembre a les 17h al local de CNT Catalunya (carrer Joaquin 
Costa) amb la intenció de portar una proposta definitiva de calendari de mobilitzacins 
de tipus campanya a l’assemblea de treballadors indignats.
- Falta acordar en què consistirà el dia 15 d’Octubre, i que es farà el dia 18 N (o dies 
propers)
- Les propostes s’acabaran de redactar el dia 21 de setembre (no es diu lloc),  per 
acabar-ho de presentar el 29 S.
 - S’ha d’acabar de concretar si pel 18 N, es dirà Vaga General, Paro o parada general, 
dia de lluita, ja que les companyes de la comissió de treballadores indignades comenten 
que molta gent que no treballa o es molt precària, veu amb reticència la paraula “Vaga 
general”. S’ha de discutir el lema!


