
ASSEMBLEA CORNELLÀ     
    
ACTA ASSEMBLEA GENERAL 10 DE JULIOL DE 2011 (6a) 

 
Dinamitza l’Eloi (comunicació) 
L'Eloi presenta l'assemblea als veïns i veïnes que per primera vegada s'apropen a la 
Plaça de Catalunya a aquestes hores i explica el funcionament del debat. 

    
OOOOrdre del diardre del diardre del diardre del dia: 

- Acampada a l'Hospitalet 2 de maig. 
- Assemblea del Baix Llobregat el dimarts 12 de juliol a les 19h a la plaça de l’Església 
d'Esparreguera. 
- Manifestació 19 de juliol 18:30h des de Plaça Catalunya “aturem les retallades”  
 
L'Edu de CCOO ha vingut per mitjançar i aclarir els malentesos que es puguin haver creat 
a partir de l'organització d'aquesta manifestació amb l'Assemblea Cornellà ja que en cap 
moment se'ns havia informat d'aquest moviment i per la difusió ens podríem haver sentit 
implicats. 
Ens explica que la manifestació la secunda el  fòrum social del Baix Llobregat (integrat per 
entitats socials, sindicats i partits d'esquerra).  
Que s'inclou dintre del col.lectiu prou retallades i que defensarà el sistema de sanitat 
pública. Una de les premisses de la manifestació és que no hi hauran banderes ni logos 
per tal d' ajuntar ciutadans i ciutadanes.  
Que les últimes dades, com l'acomiadament de  6 especialistes de Cornellà de Llobregat i 
Sant Feliu de Llobregat i la  centralització pediatria a Martí i  Julià han estat claus en 
aquest moviment.  
Ens explica també el recorregut: Plaça de Catalunya,  Carrer Miranda, Carretera 
d'Esplugues, Rayo Amarillo i tornada a  Plaça Catalunya per a la lectura manifest per part 
d'una persona que representi a tots el ciutadans i ciutadanes que participin a la 
manifestació.  
Que per promoure la manifestació es farà megafonia des de furgonetes, es farà una 
metrada a les estacions de metro de Cornellà i Sant Ildefons i que tot aquest material serà 



aportat a nivell individual i sense logos ni banderes. 
 
A l'assemblea es crea un debat sobre la participació en aquesta manifestació amb 
aportacions que diuen que s'hauria d'haver fet una proposta de treball conjunta pel tema 
de la sanitat i d’altres que no estan d'acord amb les entitats que organitzen  aquesta 
manifestació, però la més seguida és la que diu que ja era hora que aquestes entitats es 
mobilitzin i no fer cas de logos o banderes i tirar endavant la manifestació.  
Que potser s'havien d'haver apropat abans per fer-nos realment partícips d'aquest 
moviment i que per damunt de les entitats estan les persones a les que representen. 
 
A partir d'aquest debat es fa una votació amb aquests punts de partida: 
- Si no anem deixar clar que nosaltres no convoquem. 
- Si no anem per la presencia d'organitzacions fer contrainformació. 
 
- Si anem recolzem el lema però no convoquem. 
- Si anem postular-nos des dels principis de l'assemblea. 
 
Es vota que recolzem la manifestació però que volem ser partícips en l'elaboració del 
manifest i de les octavetes que es repartiran. 
 
L' Edu ens diu que ens enviaran el manifest perquè podem treballar-ho i dimecres vindrà a 
la  comissió de continguts per debatre´l. A partir d'aquí es crea un grup de treball per 
preparar la manifestació i els continguts. Aquest grup estarà format pel Joan, la Meri i 
l'Ernesto. 
Es decideix  també que qualsevol persona que vulgui portar un cartell o un slogan ho 
haurà de fer a nivell personal. 
 
 
A partir del tema de la manifestació i de possibles participacions de l'assemblea de 
Cornellà en diferents moviments surt el tema de la proposta d'Iniciativa de Catalunya 
sobre una Xerrada. El tema és  la problemàtica econòmica dintre de la qual es tractarà 
també el moviment 15M. S'ha quedat amb ells per fer un  primer contacte el dijous a les 
20h a la Plaça Catalunya, però es confirmarà via mail. 
 



Desprès d'aquests debats comença l'organització de l'Acampadafest: L'Assemblea 
decideix tirar-la endavant amb totes les conseqüències respectant sempre els veïns i 
veïnes del barri. 
 
Es deixa per a la reflexió el tema del canvi d'organització de l'assemblea ja que es creu 
que l'actual model ha quedat obsolet sense acampada. Des de la comissió de continguts 
es plantejaran propostes i es debatran en properes assemblees i reunions de comissions. 
 
Per la durada dels temes urgents i més conflictius no s´han pogut tractar altres temes de 
l'ordre del dia. 
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