
3a ASSEMBLEA CORNELLÀ ( 18/06/2011)  

 

Ordre del dia: 

1-Comissions 

2-Actualitat acampades 

3-Sanitat-Ambulatoris 

4-Festa Major 

5-Torn obert de paraula 

 

1.Comissions 

� Acció:  

Es donen les consignes per a la manifestació de diumenge 19:  

� 13h La gent de Cornellà que vulgui afegir-se a la marxa conjunta del Baix 

Llobregat fins a Barcelona es trobarà a Plaça Catalunya de Cornellà . 

� 14h Punt de trobada al Pont d’ esplugues  totes les acampades i assemblees 

del baix Llobregat.  

� 16h Parada RENFE de Cornellà  per a aquella gent que no pugui o no vulgui 

fer la marxa a peu fins Barcelona. 

� 17h La gent de Cornellà es reuneix a Plaça Universitat de Barcelona  per 

visualitzar-nos i reunir-nos de manera més còmoda evitant les aglomeracions 

de plaça Catalunya. 

�Anirem en bloc i en grups de 3 o 4 persones controlar-nos entre nosaltres.  Es 
recorda que és una protesta pacífica ( no increpar als cossos policials) No fer 
barricades amb objectes, no fer malbé immobiliari urbà, no tapar-se la cara. En cas de 
càrrega, tenir al voltant al grup, mantenir la calma i no córrer, seure i agafar-se dels 
braços amb la gent del costat. En aquest cas, a títol individual, cadascú pensarà si es 
troba més còmode a primera fila, o més al darrera.  

�S’acorda que el Sergio (Acció) portarà les pancartes per a la manifestació ( no som 
mercaderies..., i la petita de l’educació) 

 

 



�Activitats: 

Han d’acabar d’ organitzar el campionat de futbol que es va proposar a la passada 

assemblea, per tant, es parlarà a la següent assemblea de com s’ha organitzat, recursos 

necessaris etc.  

2.  Actualitat acampades: 

 

�( Adrià) fa un breu resum i valoració de l’acció de bloquejar el parlament: 

 

Parlament:    La manifestació va ser festiva. Un cop allà Cornella va dormir a la porta 
principal d’entrada dels parlamentaris. Els Mossos van jugar al desgast de la gent 
acampada, amagant que carregaven durant la nit en alguna ocasió. Explica que va 
haver una mica de conflicte amb informacions durant les primeres hores del matí, ja 
que deien que a les altres portes estaven carregant; un grup va decidir marxar a altres 
portes, però un gran bloc va decidir quedar-se allà. Quan ja es va valorar que no 
entrarien per la porta, es va anar a altres portes, i davant els conflictes al final es va 
marxar. Després es va fer una marxa ( decidit en assemblea) cap a Pl. Sant Jaume 
per evitar més conflictes i reivindicar la actitud pacífica del moviment. 

 

�(Noël) fa un breu resum de l’estat de les acampades i el moviment:  

 

-Segueixen moltes acampades en peu, diumenge passat a Catalunya es van aixecar 
moltes però a nivell estatal segueixen moltes. 

Totes les acampades, inclús a nivell internacional, convoquen la manifestació per a 
diumenge 19. S’espera una gran afluència. 

 

-Des de totes les acampades es condemnaven les accions violentes del dia del 
parlament. 

 

-Mataró fan una caminada per el maresme per recopilar gent direcció Barcelona el 
diumenge 19, com també ho farà l’acampada de Barberà del Vallés.  

 

 

 

 



3.Sanitat i caps 

 

�(Adrià): Després de contactar amb l’associació de veïns d’ Almeda i de rebre 
informacions del CAP explica que: 

 

S’anuncia que es tanquen pediatries dels CAP’s  Fontsanta i Almeda durant juliol i 
agost. La por és que no es tornin a obrir. Durant  aquest temps es centrarà al cap 
Marti i Julià. 

 

CAP Almeda: han reduït administratius, només queda una infermera. 

Tot i haver un pacte Ajuntament-Generalitat de no tancar res fins 2012 ja comencen 
les retallades. 

 

El CAP Bellaterra  tenia 5 dies especialistes, ara només tindrà 2 dies. I s’obligarà a la 
gent  a anar a l’ Hospital del Broggi ( Sant Joan Despí). 

. 

�Des de associacions: es reclama no tocar res a sanitat, i si és indispensable:  

 

-Traspassar un pediatra del CAP Marti i Julià a Almeda. No es vol una sanitat de 
concentració ( col·lapses hospitalaris, llistes d’espera interminables...) sinó de 
proximitat ( és a dir, repartit als barris) 

 

�Accions programades : 21 juny  a les 19 concentració davant l’ ajuntament de 
Cornellà.  Es prega màxima afluència. L’Assemblea Cornellà convoca la gent a les 
18.30 a Pl. Catalunya per baixar cap a l’Ajuntament. 

 

Es vol (des d’associacions de veïns)  convidar a tots els partits per aconseguir un 
pacte de sanitat de qualitat. No només d’això, sinó d’ educació i serveis socials. 

 

�Es comenta que falta per parlar amb l’associació de veïns de Fontsanta: s’encarrega 
comissió de difusió. 

(S’ aprova)  Anar com a Assemblea Cornellà, i si ens deixen parlar: definir 
l’Assemblea Cornellà, i donar el nostre recolzament a aquesta lluita i a les 
associacions de veïns. 



(Soufiane): S’ encarrega de fer la pancarta. Sota el lema: no a les retallades 

 en sanitat, Assemblea Cornellà. 

 

Es comenta fer l’esforç de parlar amb la gent, difondre l’assemblea Cornellà. 

Repartir l’ octaveta de l’ Assemblea Cornellà.  

 

(Joan): Agafa diners de l’acampada per fer còpies. Que qui pugui fer còpies, les faci i 
es portin per dimarts a la concentració; en cas de no poder portar-les posar-se en 
contacte amb comissió de comunicació per passar a recollir-les. 

 

4.Festa major: 

 

Acció fa tot un seguit de propostes d’accions per les festes majors, ja que són dates 
on tot el poble surt al carrer. A les propostes de la comissió, s’afegeixen d’altres que 
proposa l’assemblea, i totes juntes es posen a debat, es treballen, i  

 

S’APROVEN LES SEGÜENTS: 

 

�Preparar una pancarta per al dia del concert de  Mago de Oz-  

 ( S’encarreguen; Sufí, Miki i Aisa) Lema: Ponte en pie, alza el puño y ven a 
la Asamblea de Cornellà. Just quan cantin la cançó amb la lletra similar la 
lema de la pancarta. 

 

�Parlar amb els Castellers dimecres a les 20h30 per fer una pancarta vertical d’uns 
dos metres i que la despleguin quan facin el castell. ( S’encarrega enJoan) 

 



�Fer una octaveta de contra pregó per repartir al pregó municipal d’obertura de festes i 
treure una pancarta: Indignat, festeja i participa amb l’ Assemblea cornellà 

Quedar-se d’esquena mentre parli l’alcalde. ( Anna, Martí i Kerer s’ 
encarregaran de fer la octaveta amb el text ja preparat i aprovat per 
l’Assemblea i els cartells/pancarta)  

Es quedarà   mitja hora abans del pregó a l’ Església de Cornellà per fer 
l’acció. Fer també una acció, simulant un pastor i ovelles, per simular que 
ens tracten com ovelles. Passejar-nos així per  les festes ( activitats 
s’encarrega d fer alguna disfressa) 

 

�Per inviabilitat de fer l’acció a la Torre de la Miranda en Marci confirma q hi ha 
contactes en els edificis de darrera de la mateixa torre on des d’allà penjarem una 
pancarta vertical: LA FESTA S’ ACABA PERÒ LA LLUITA CONTINUA ( S’encarreguen: 
Marci,i Pitu ) 

 

�Fer acció dissabte a les 7 30 a l’estirada de corda popular que es farà.        
S’encarrega:  Noël i el grup de gent que reuneixi 

 

 

�Fer l’ assemblea diumenge dia 26 a la tarda a Can Mercader . Quedem davant del 
Llac a les 18h30 i l’ assemblea comença a les 19. Fer una bona difusió, portar les 
pancartes de les diferents accions, i portar un bon equip de so ( parlar amb equip de 
so i burra, s’encarrega MIQUEL ) 

 

�S’aprova el contra pregó. 

 

 

�S’ aprova la carta de denúncia per presentar al síndic de Greuges de Cornellà per l’ 
actuació de l’ ajuntament el dia de la investidura i la negació a deixar entrar a 
companys al plenari. 

 

�S’aprova treure l‘ indigdrac al cercavila (s’encarrega activitats) 

 

5.Torn obert de paraula: 



Es fa critica del desmantellament de l’acampada. Va faltar ajuda i es va haver 
de netejar juntament amb la brigada de la neteja. Es va donar una imatge de 
deixadesa. D’aquí endavant, millorar aquest aspecte. 

Material que va quedar pendent és a  l’esplai Mowgli. Ajut per retornar-lo al seu 
propietari. 

Es proposa  donar suport als immigrants empadronant-los  a casa de cadascú com a 
acció individual per tal que puguin rebre atenció sanitària, fer els papers, demanar 
ajuts socials  etc.  


