
ACTA COORDINADORA BPUC 05/02/2012 (Esborrany 1, 2)
Moderador: Acció
Secretari:  Acció 

Assistents:
Acció 
Agroecologia 
Algirós 
Animalistes
Ciutat Vella 
Estatal 
Informàtica 

Internacional 
Jubilats i pensionistes 
Jurídica 
L'Eliana 
Lluita social 
Malilla 
Montolivet-Sapadors 

Olivereta 
Russafa 
Saïdia 
Salut Mental 
Sant Marcel·lí 
Alguns assistents a títol personal

Ordre del dia (temes pendents i propostes noves)
L'ordre del dia s'ha articulat en funció de les accions i esdeveniments que es va a dur a terme en els 
propers mesos, ordenades per proximitat en el temps. També s'han tractat temes que no pertanyen a 
una acció o esdeveniment concret, que apareixen al final de l'acta.
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Acta de la Coordinadora anterior

Es llig l'acta de la Coordinadora anterior i es dona per aprovada amb el següent canvi:

En el punt número 2, l'escrit no s'entrega a la senyora Rita Barberà, s'entrega a l'ajuntament.

8 de Febrer. Recollida de firmes contra els CIEs.

El proper dia 8 de Febrer es produirà l'entrega de les firmes a l'Ajuntament de València.

Sant Marcel·lí informa de que s'ha signat la petició i assistirà una persona a l'acte d'entrega.

Ciutat Vella, L'Eliana i Agroecologia acudiran a títol personal.

Montolivet-Sapadors decidirà el dimarts si va a nivell col·lectiu o individual.

Olivereta i Lluita Social decidiran el dimarts si van a nivell col·lectiu o individual.

Jubilats i pensionistes no han decidit res.

10 de Febrer. Lectura de la tesi doctoral de Francisco Camps a Elx.

Acció informa de l'esdeveniment i que es va a posar en contacte amb gent d'Elx per a tractar de 
realitzar una acció com a protesta a la universitat d'Elx, centrant la mateixa en les retallades en 
educació. ( http://www.facebook.com/events/103420686453972/ )

11 de Febrer. 11F contra la F1.

Algirós informa de que la reunió d'organització definitiva serà el proper dimecres dia 8 a les 19.30 en 
el centre “La regadera”, en el carrer Progrés, 23, en el Cabanyal.
Proposa no repetir lemes ja utilitzats en accions anteriors i que no tinguen res a vore amb l'acció 
contra la F1.
Proposa informar a les autoritats competents de l'acció. La decisió final depén dels organitzadors de 
l'acció.
Acció, L'Eliana, Agroecologia, Montolivet-Sapadors, Sant Marcel·lí, Ciutat Vella, Olivereta, Patraix, 
Zaidia, ... es sumen a l'acció.

( http://www.facebook.com/events/216850995072647/ y correo novolemcircuiturba@gmail.com )

13 de Febrer: “Concentración de desempleados: Los lunes al sol”
(No se mencionó el domingo: Concentración de desempleados en todos los ayuntamientos de 
cualquier pueblo y ciudad para reclamar el trabajo que la Constitución dice que tenemos derecho. Se 
puede unir cualquier persona aunque no esté en situación de desempleo. 
http://www.facebook.com/events/377208792295668/ )

A mitjans de Febrer. Desnonament en Xiva.

Acció informa de que va a haver a mitjans de Febrer un desnonament en Xiva. Demana que la gent 
es sume per a tractar d'evitar el desnonament. A més, la Comissió tractarà de fer pedagogia amb el 
desnonament. Es demana que la resta d'assemblees estiguen atentes a la data definitiva i que es 
sume qui puga a l'acció.

http://www.facebook.com/events/377208792295668/
mailto:novolemcircuiturba@gmail.com
http://www.facebook.com/events/216850995072647/
http://www.facebook.com/events/103420686453972/


16 de Febrer. Vaga d'estudiants contra les retallades en educació.

El proper 16 de Febrer hi ha una vaga d'estudiants contra les retallades en educació. Es demana 
crear o reactiva l'antiga Comissió d'educació.

18 de Febrer. Interbarris sud de València.

Malilla informa de la jornada d'Interbarris que es va a dur a terme el proper dia 18 de Febrer a 
Malilla. Convida a participar en l'esdeveniment.

Russafa assistirà.

Programa de l'esdeveniment:
https://n-1.cc/pg/file/read/1132123/programa-jornadas-interbarrios-sur-valncia-18febrero2012

18 de Febrer. Interpobles 15M l'Horta: “No voy a pagar más por recibir  
menos”

(Esto no se mencionó el domingo, espero que no moleste mencionarlo ahora en el acta:)

http://www.facebook.com/events/185910344843827/

http://www.interpobles15mlhorta.blogspot.com/

23 de Febrer. Cop d'estat financer.

Des de l'Assemblea d'Economia de Sol es proposa organitzar una acció per al dia 23 de Febrer, 
relacionant l'aniversari de l'intent de cop d'estat de Tejero amb la reforma constitucional del passat 
setembre.

El nom de l'acció és “#23Financiero, cop d'estat financer”.

Estatal informa i demana que es forme un grup de treball per a dur avant accions en València.

Pàgina de l'esdeveniment:
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/02/05/23financiero-contra-el-golpe-de-estado-de-los-mercados/

25 i 26 de Febrer. II Encontre de portaveus en Castelló.

Acció està en contra de la organització d'un encontre tancat com és el que es va a realitzar, es 
pronuncia a favor de que qui acodisca ho faça a títol individual. Acció esta a favor de l'organització 
d'encontres oberts, com el IV Encontre obert de Marinaleda.

Russafa acodirà a l'encontre, a títol de Russafa.

Montolivet-Sapadors no considera prioritari l'encontre i es pronuncia en contra.

Pensionistes i Jubilats ho estan debatint.

Ciutat Vella, Sant Marcel·lí i Algiròs no s'han pronunciat.

25 de Febrer. Manifestació contra les retallades del Consell.

http://madrid.tomalaplaza.net/2012/02/05/23financiero-contra-el-golpe-de-estado-de-los-mercados/
http://www.interpobles15mlhorta.blogspot.com/
http://www.facebook.com/events/185910344843827/
https://n-1.cc/pg/file/read/1132123/programa-jornadas-interbarrios-sur-valncia-18febrero2012


Russafa informa de la manifestació el proper 25 de Febrer contra les retallades del Consell de la 
Generalitat Valenciana, la manifestació està convocada pels sindicats majoritaris.

Es demana assistir de forma unitària a la manifestació, quedant abans de la mateixa en la Plaça del 
15 de Maig (abans coneguda com Plaça de l'Ajuntament) i crear un punt d'informació/contacte 
després de la mateixa.

14 d'Abril. Pren la Zarzuela.

Estatal informa que hi ha un grup de treball i que es va a tractar de realitzar una acció d'impacte a 
l'inici de la primavera, per a animar a la gent a que torne a eixir al carrer.
http://www.facebook.com/events/147921528655568/

Es proposa que també es faça una acció coordinada des de València.

15 d'Abril. Salut Pública.

Per a aquest dia hi han mobilitzacions programades a tot l'Estat en favor de la Salut Pública.

12 i 15 de Maig.

Internacional recorda que per al dia 12 de Maig es va a tractar de realitzar manifestacions a nivell 
mundial, tal i com es va fer el dia 15 d'Octubre. El dia 12 s'ha elegit perquè és el més proper que cau 
dissabte. Per al dia 15 es proposa fer accions més constructives i reivindicatives que una 
manifestació.

Es recorda que les reunions d'Internacional són obertes a tot el món que vulga participar. Són els 
dissabtes a les 20.00, utilitzant el programa de multiconferència anomenat Mumble.

Més informació:
http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/internacional-comisiones

Periòdic 15M València.

Estatal aprofita per a informar del periòdic 15M.

El periòdic te una edició quinzenal. Les notícies que han aparegut fins ara han estat tretes del 
Facebook 15M València i de la web www.acampadavalencia.net.

La idea es donar difusió de les noticies i accions relacionades amb el moviment a gent no implicada. 
Cadascú es lliure d'imprimir el periòdic i repartir exemplars en establiments, bars, cafeteries, etc. per 
a que arribe a quanta més gent millor.

https://n-1.cc/pg/file/read/1141157/peridico-15m-valencia-n3
https://n-1.cc/pg/file/read/1108724/peridico-15m-valencia-n2
https://n-1.cc/pg/file/read/1095235/peridico-15m-valencia-n1

El periòdic està obert a qualsevol tipus de col·laboració.

(iniciativa similar en Madrid: http://www.madrid15m.org/quiosco.html )

Fòrum de diputats.

Acció i Agroecologia es declaren en contra de la organització d'un fòrum en la que es tracte amb els 

http://www.madrid15m.org/quiosco.html
https://n-1.cc/pg/file/read/1095235/peridico-15m-valencia-n1
https://n-1.cc/pg/file/read/1108724/peridico-15m-valencia-n2
https://n-1.cc/pg/file/read/1141157/peridico-15m-valencia-n3
http://www.acampadavalencia.net/
http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/internacional-comisiones
http://www.facebook.com/events/147921528655568/


polítics, però no bloquegen l'esdeveniment. Consideren que no s'ha de generalitzar l'esvent com a 
unitari de tot el moviment i demanen més accions i pressió social.

Montolivet-Sapadors el considera no prioritari i demana més informació.

Lluita Social no veu l'organització de l'esvent

Acció

La Comissió d'Acció convida a tots a participar en les reunions d'acció. Són alternant dimecres i 
divendres, a les 20.00 en Arte&Facto, en el carrer Peu de la Creu, 8, en el barri del Mercat.

Pla Antiretallades.

Es demana la resposta de les assemblees al pla antiretallades presentat la setmana anterior.

Russafa.

Russafa informa que te un cens de locals i habitatges buides per a ocupar. A més proposa que la 
gent s'implique en altres assemblees.

Parke Alkosa.

Des de Lluita Social es proposa fer accions de suport i difusió de la situació del Parke Alkosa.

Yonopago.

Des de Lluita Social es proposa repetir periòdicament l'acció Yonopago.

Cas EMARSA.

Sant Marcel·lí anima a recollir firmes a favor de que s'investigue i es castigue el cas EMARSA.

ILP sobre el dret a l'habitatge.

S'informa de que el dilluns 6 de Febrer a les 19.00 n'hi haurà una reunió per a formar fedataris per a 
la recollida de firmes per a la ILP.

Judici de Camps.

Montolivet-Sapadors informa de que han penjat un vídeo relacionat amb les protestes posteriors a la 
publicació del veredicte del judici de Camps.

Nota de l'equip d'organització de la reunió del dia de hui.

L'equip d'organització de la Coordinadora del dia de hui vol remarcar que les reunions són massa 
llargues, el que fa que la gent abandone les reunions. A més, estes són reunions informatives, a les 
que es ve per a informar de les accions, esdeveniments i propostes de les distintes assemblees, i 
conéixer la opinió d'aquestes, no a debatre la conveniència o no de que es duguen a terme.
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