
Assemblea 7 de juny. Coordinació del Baix Llobregat

Ordre del dia:

 Acampades que han vingut a la Coordinadora del Baix Llobregat

 Que volem que sigui la Coordinació del Baix Llobregat?

 Traspàs d’informació: Com ho fem? 

 Repàs de la situació de les diferents Acampades del Baix Llobregat

 Accions locals

 Propostes d’accions conjuntes

 Següent coordinació

(se  separen  les  diferents  intervencions  amb  guions  (-)  i  s’escriuen  en  cursiva  les 
propostes  que  han  sortit  en  la  reunió  de  coordinació  i  que  es  decidiran  en  les 
Assemblees de cada municipi).

• Acampades que han vingut  la Coordinadora del Baix Llobregat   

- Corbera de Llobregat

- Cornellà de Llobregat

- Esplugues de Llobregat

- Gavà

- L’Hospitalet de Llobregat

- La Palma de Cervelló 

-  Martorell

- Molins de Rei 

- Sant Andreu de la Barca

- Sant Boi de Llobregat

- Sant Joan Despí

- Santa Coloma de Cervelló

- Vallirana

- Viladecans



• Que volem que sigui la Coordinació del Baix Llobregat?  

- Un espai per unificar-nos i ajudar-nos mútuament. (s’aprova)

- Un espai per buscar objectius comuns per lluitar. (s’aprova) Per exemple el riu, 
que  podria ser un problema a tractar, un punt per poder unir-nos. 

• Traspàs d’informació: Com ho fem?   

- Necessitem un mail conjunt i  un espai virtual . (s’aprova: Acampada Molins 
s’encarrega del wordpress Baix Llobregat.) 

- No oblidar-nos de la necessitat d’una comunicació de tu a tu. Llistat de telèfons 
de persones acampades per tenir un contacte en cas d’emergència.

- Quedem cada 2 setmanes en un municipi aleatori. 

- Es necessita una comunicació interna per la Coordinació del Baix. (s’aprova: 
L’Hospitalet s’encarrega de recollir el mail de totes les Acampades del Baix 
Llobregat). 

-  Es  va  crear  un  Google  Group  :  baixllobregat15m@gmail.com,  els 
administradors del qual son Sant Feliu. No sabem si està en funcionament.

• Repàs de la situació de les diferents Acampades del Baix Llobregat.  

- Cornellà:  

Divendres decideix si marxa o no.  És probable que marxi aviat perquè tenen la Festa 
Major al caure i es celebra  a la Plaça Catalunya.

S’ha creat l’Assemblea Cornellà que es reuneix els diumenges a les 19h . A l’Acampada 
es fan assemblees temàtiques cada dia. 

El nombre de participants és similar tots els dies.

Flashmob a l’Splau:  va anar molt bé.

- Sant Boi:   

Porten 12 dies acampats i 3 dies més fent assemblees.

mailto:baixllobregat15m@gmail.com


Hi ha hagut una davallada de gent amb les assemblees diàries. Aquesta setmana s’està 
fent  una assemblea cada dia a un barri  diferent.  Divendres l’assemblea es fa  a 
l’ajuntament.

- Sant Joan Despí:  

Porten 9 dies acampats.

Es reuneixen cada dia, fent cassolada  les 20h i  assemblea després. A l’assemblea 
tothom pot dir la seva. Desprès es fa la coordinació comissions i  a continuació les 
reunions de comissions.

Hi ha hagut una davallada de gent, passant a ser entre 30 i 40 persones a les assemblees. 
La gent de les assemblees va essent diferent cada dia i els veïns i veïnes ajuden i porten 
menjar i materials.

Hi ha 10 persones acampades de nit i durant el dia la gent es va renovant.

- L’Hospitalet:  

Porten acampats 15 dies.

La primera setmana eren 400. La segona es va anar reduint, de manera que ara es fan 3 
o 4 assembles per setmana temàtiques. Es planteja fer  xerrades potents per posar 
l’accent en alguns temes.

S’ha fet molta difusió a peu i per Internet, enviant e-mails de l’acta de l’assemblea i els 
calendaris d’activitats.

Ahir es va fer una cassolada mòbil.

S’han fet llistes de correu de les diferents comissions. 

S’ha plantejat crear una Comissió d’extensió per treballar  amb les associacions de 
veïns i les entitats de la ciutat, així com per tractar temes laborals. 

S’han unit a l’Hospital de Bellvitge en la seva lluita. 

Avui  s’ha programat una xerrada sobre la vivenda amb la presència de Jose Luis 
Burgos, 500X20 i L’Astilla de L’Hospitalet. 

EL dijous hi ha una xerrada sobre sanitat a les 20:30h

Divendres es passa el documental “Taxista full”.

Dissabte es fa una xerrada sobre Sobirania alimentaria

Molins de Rei:



L’Acampada està formada per gent molt jove. La gent del poble està molt adormida, pel 
que s’han preparat xerrades i cinefòrums per motivar a la gent. 

Aquesta setmana es repartiran els manifestos de Barcelona i  s’intentarà despertar a la 
gent.

- Viladecans:  

Hi ha 20 persones dormint a l’Acampada. S’intenta tenir activitats per cada setmana, 
així com xerrades i visionats. No tenen plantejat marxar.

Van començar molts i van tirant.

S’han plantejat crear un hort urbà.

Les assemblees són diàries i es fan molt llargues, cosa que talla a la gent. 

Han començat a entrar en els baris fent cassolades mòbils. La cosa va poc a poc.

- Corbera:  

Dimarts passat es va celebrar la primera assemblea. Ahir  hi van participar al voltant de 
150 persones, cosa que suposa tot un triomf. 

Ahir  es v fer la primera reunió per crear comissions, d’on van sortir les comissions de 
Comunicació i d’Acció.

Comencen la  cassolada des de casa i s’apropen a la plaça, on fan l’assemblea.

Han creat comptes a Twitter i Facebook per poder estar en contacte.  També un Google 
Group per coordinar-se entre ells.

Van decidir  portar cadires perquè la gent gran pogués assistir sense cap problema. 

En l’Assemblea participa molta gent jove que està ficada a l’Ajuntament, cosa que ha 
donat lloc a que es plantegés a l’Ajuntament penjar pancartes. 

- La Palma de Cervelló:  

El dijous se celebra l’assemblea. A la primera i la segona va anar-hi molta gent. 

Es plantegen una conscienciació política del  poble i  la  coordinació amb el  Baix 
Llobregat. Es basen molt en els documents que es generen a Barcelona. 

Quan les mobilitzacions grans s’acabin es plantegen començar a treballar a nivell més 
local. 



L’ajuntament participa a l’assemblea a títol  individual perquè són poquets i  tenen 
família a l’ajuntament. L’alcalde va explicar els tipus de participació a nivell informatiu.

- Vallirana:  

Es proposa demà dia 8 fer una cassolada i començar amb l’assemblea.

Esperen a veure com va.

- Martorell  

Porten 13 dies acampats. Tenen 40 tendes i una carpa.

Es fa cassolada  a l’acampada i cassolada mòbil pel poble per anar abastant zones del 
poble que queden apartades. Les assemblees van renovant la gent i van sortint cares de 
la vida política de la ciutat.

El dilluns 13 es farà una passejada pel riu Anoia comentada i  una assemblea per la 
defensa forestal, essent una jornada sobre medi ambient. 

Els mossos i la guàrdia urbana han passat per l’acampada del bon rotllo.

Es planteja que quan acabin les acampades se segueixi  amb l’assemblea, tenint en 
compte que ha estat molt positiu haver conegut a les persones de l’acampada amb les 
quals s’havien creuat però no havien parlat mai dels temes que s’estan parlant. S’ha de 
seguir amb l’esperit de seguir junts i tenir una connexió que duri.

- Sant Andreu:  

S’han unit a altres pobles.

Dia 8 a les 20h assemblea a la Plaça Federico García Lorca.

- Esplugues:  

Van començar a fer cassolades fa 3 setmanes. Porten dues setmanes acampats. S’han 
plantejant fins quan durarà, però de moment és un espai físic important per debatre i 
passar informació. 

S’estan començant a plantejar que hi haurà desprès de l’acampada. S’han organitzat  en 
les següents  comissions: comunicació, continguts( treball i  model financer, social, i 
organització.)



Fent L’assemblea cada dia la gent es cansa. Diumenge van decidir fer tres a la setmana 
El  cap de setmana  s’han organitzat xerrades:  l’afluència de públic a la xerrada 
d’Arcadi oliveres va ser d’unes  500 persones. 

A  través de les assemblees es plantegen, per un banda, formar-se, i  per una altra, 
conscienciar al poble,  a poc a poc per arribar lluny. 

Dissabte : 2  hi haurà una xerrada d’ Enric Duran i  FETS sobre el tema de la banca. 
S’enviaran el s Horaris per correu. 

- El Prat:  

No han vingut  però estan acampats.  Assemblees els  diumenges  organitzats en 
comissions. 

- Gavà:  

La setmana passada es van començar les cassolades i aquest cap de setmana s’ha decidit 
acampar. Estan aprenent la pedagogia assembleària. 

- Santa Coloma de Cervelló  

Des de dissabte son unes  10 persones i tot i que son pocs va bé. 

• Accions locals:  

- Cornellà:   

Es tenen 3 accions bastant confirmades : 11, 15 i 19.

Per el dia  11 la comissió d’ Acció i Protesta de Cornellà informa d’una proposta que 
s’ha de presentar la mateixa tarda del 7 de Juny a L’Assemblea de L’Acampada 
Cornellà. Pel dia 11 es vol fer l’enterrament de la democràcia. Es una mena de teatre on 
es portarà un taüt amb la democràcia a dins. La idea es fer l’enterrament davant 
l’ajuntament  i  tot seguit entrar al ple, i  formar part de l’  investidura fent un silenci 
sepulcral.

 Sant Joan Despí



Hi ha varies propostes, però ha triomfat una: col·lapsar els passos de zebra que envolten 
l’ajuntament per evitar que la gent arribin amb els cotxes.

El 8 juny a l’Hospital Moisès  Broggi es vol sumar a la sentada reivindicativa que s’està 
fent allà. 

- Noticies  des de Barcelona  que es fan  concentracions a les  portes dels 
ambulatoris de 13 a 14h. Els hospitals també fan coses.

- Hi ha Noticies des de Barcelona  sobre sanitat : es fan concentracions a les 
portes dels ambulatoris de 13 a 14h i els hospitals també estan lluitant.

- Hospitalet:  

El dia 11 a les 11h es planteja una concentració i cassolada davant l’ajuntament. Es vol 
fer un ple paral·lel a la plaça. Al ple de l’ajuntament  només podran entrar persones amb 
invitació, algunes de les quals formen part dels Indignats de l’Hospitalet.

S̀ ha organitzat una associació contra el racisme per “manifestar-se” contra l’entrada de 
Plataforma per Catalunya al ple de l’ajuntament.

- Viladecans:  

- Estan  esbrinant  quan  es farà  la  investidura  del  nou  ajuntament.   i  si 
s’aconsegueix es planteja batucada i  pancartes. Entrar i  pancartes. S’ha de 
matisar encara. 

- Corbera:  

A les 10.30h es proposa de portar pancartes i  fer cassolada fins l’ajuntament. La idea es 
fer soroll durant un bon estona. Es vol  arreplegar a tothom que es trobi pel camí i entrar 
al ple fent teatre i fer una concentració silenciosa. 

- Martorell: 

Es decideix la nit del dia 7 . La proposta es fer un passadís humà perquè els polítics 
hagin de passar per allà. 

- Esplugues:  



Encara no tenen clar  si  faran un acte durant  l’  investidura del  nou ajuntament 
d’Esplugues.

 Apareix un periodista que ve a fer-nos una foto. Diu que és de l’  Agència   
Catalana de Notícies. Demana l’acta de la coordinació del Baix Llobregat per 
treure el dia 8 una noticia.

- Sant Andreu:  

El dia 8 ho parlaran a veure que es fa,  perquè estan donant suport a Martorell. Si tenen 
més recolzament a Sant Andreu treballaran en una proposta. 

• Propostes d’accions conjuntes:  

14 i 15 de juny: Parc de la Ciutadella:

- Es parla de la Convocatòria de l’ Acampada Barcelona, de fer una concentració 
a la plaça de la Ciutadella per evitar l’entrada dels diputats el dia 15 de Juny al 
parlament.

- Es vol  fer una acció com a Baix Llobregat? 

- Des del bloc estudiantil del Campus Nord de la Diagonal es vol fer una baixada 
des de la Diagonal per donar difusió de l’acte i  descentralitzar les forces de 
seguretat el dia 14.

- L’assemblea de Coordinació del Baix Llobregat proposa entrar per Gran via 
com a bloc Baix Llobregat.

- L’acampada del dia 14 al Parc de la Ciutadella planteja problemes : el parc es 
tanca i potser hi haurà problemes amb els antidisturbis.  Anem a les 7 del matí?

- Es comenta que és possible que el dia 15 no es pugui entrar al parlament 
perquè hi hagin les forces de seguretat. En aquest cas, la resposta serà SEMPRE 
PACIFICA i de REBUIG DE TOT ACTE VIOLENT.

- Se’ns informa de que el dia 13 , la comissió de cuina de l’acampada de Plaça 
Catalunya de Barcelona anirà al parc de la Ciutadella per estar preparats per 
l’arribada de la gent el dia 14.

- Hauríem d’estar el 14 allà perquè el 15 al matí serà impossible... 

-  Descentralitzar la força policial entrant per tres llocs pot ser interessant. Anem 
tots junts cap allà com a Baix?



- Creiem  que  tenim  força  suficient/motivació  suficient  per  sumar-nos 
coordinadament? L’assemblea ho ha de parlar.

Per descentralitzar la força policial a la Ciutadella plantegem trobar-nos el dia 14 a les 
18:30h a Plaça Espanya per arribar al Parc de la Ciutadella. Si les forces de l’ordre 
demanen que no tallem vies de circulació, ens apartem,  ja que  l’objectiu és descentralitzar  
les forces de l’autoritat, difondre’ns i arribar al Parc de la Ciutadella sense aldarulls però 
fent rebombori.  

Es plantegen dos possibles recorreguts: 

a) Plaça Espanya – Gran Via  de les Corts–Passeig  Sant Joan  – Parc de la  
Ciutadella. (fàcil i recte) 

b) Plaça  Espanya  –  Paral·lel  -  Drassanes -  Passeig  marítim-  Parc  de la 
Ciutadella(entrada per la part marítima).   

- El  bloc estudiantil  del  Campus Nord de la Diagonal pensa que  si hi  ha 
mobilitzacions mòbils es pot descentralitzar les forces policials.

- S’ha de parlar amb Extensió i Acció de Barcelona 

- Com a Baix podríem cobrir la part de baix de Barcelona, entrant per la porta 
de mar del Parc de la Ciutadella.

- Al l’avinguda de Paral·lel disposem de més espai per si no ens deixen passar.  

- S’hauria de plantejar a l’assemblea. 

- Ens sumem en bloc i  donem suport a l’acampada del dia 14 al Parc de la 
Ciutadella?

- Com ho difonem?  Cada Assemblea com assemblea municipal.  Difonem la 
proposta escrita a l’acta. (s’aprova) . 

- Baix Llobregat junt amb pancarta i dormint junts al mateix lloc. Pancarta gran 
com a Baix Llobregat. 

- Plantegem la proposta a les Assemblees. Difonem ja la proposta com a Baix  
Llobregat amb el que s’ha escrit a l’acta. 

- Necessitem mostrar que estem units a través d’un mateix cartell de difusió i una 
única pancarta (s’aprova): 

Cartell difusió:  (Molins) amb el text:

“  Per descentralitzar la força policial a la Ciutadella plantegem trobar-nos el dia 14 a les 
18:30h a Plaça Espanya per arribar al Parc de la Ciutadella. Si les forces de l’ordre 
demanen que no tallem vies de circulació, ens apartem,  ja que  l’objectiu és descentralitzar  



les forces de l’autoritat, difondre’ns i arribar al Parc de la Ciutadella sense aldarulls però 
fent rebombori.  

Es plantegen dos possibles recorreguts: Plaça Espanya – Gran Via  de les Corts–Passeig 
Sant Joan  – Parc de la Ciutadella. (fàcil i recte) / Plaça Espanya – Paral·lel - Drassanes -  
Passeig marítim- Parc de la Ciutadella(entrada per la part marítima). “

Pancarta: Esplugues-Can Vidalet / Si diuen que no pot ser ho farà L’Hospitalet. El text 
de la pancarta serà: “ El Baix Llobregat s’indigna, s’organitza i lluita”. 

19 / 6 / 11: Manifestació   Marxa a peu des del Pont d’Esplugues fins arribar a la 
manfestació, quedant a  les 14h al Pont d’Esplugues.

 L’objectiu és emular la marxa de Gandhi i que se’ns vegi als mitjans de comunicació. Cal 
debatre aquest tema a les Assemblees de cada municipi. Al wordpress acabem de concretar.

• Següent coordinació:   

13/6/11 a 11h a Molins de Rei, a l’estació de Renfe per anar cap a la plaça de la Creu.

Ordre del dia:

- Com ha quedat el tema del 14 i 15 de juny i com ens organitzem al dia següent.


