
Acta 17.09.2011
ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda i presentació de l’Assemblea de Cornellà
2. Traspàs d’informació de les comissions
3. Proposta de funcionament de l’Assemblea de Cornellà a càrrec de la comissió de 

Continguts.
4. Coordinació del Baix Llobregat: Funcionament de la coordinadora i Document unitari.
5. Manifestació “Defensem allò públic” del 18 de setembre.
6. Varis i torn obert.
7. Preparació de la propera Assemblea de Cornellà: Ordre del dia i equip de dinamització.

1. Benvinguda i presentació de l’Assemblea de Cornellà
S’explica què és l’Assemblea de Cornellà i es presenta l’equip de dinamització.

2. Traspàs d’informació de les comissions

Comunicació:
Comenten que actualment són tres components. Demanen participació degut a que no poden 
assumir el volum de feina per qüestions laborals.
S'informa de les convocatòries a nivell internacional sobre l'actual ocupació a les borses.
Ens conviden a participar en una convocatòria per a una manifestació.
Convocatòria el 25 de setembre a nivell estatal per la defensa d’una vivenda digna.
15 d'octubre: es vol convocar una manifestació multitudinària des de Madrid.

Serveis públics:
El dia 5 es van reunir amb els/les mestres de Cornellà per fer un resum de com han afectat les 
retallades en l’educació. Es fa un resum de la comparativa a nivell de recursos humans a les escoles 
en comparació amb el curs anterior. El dia 27 es tornen a reunir a l'Abat Oliva.
La comissió no s'ha reunit.

Urbanisme
Objectius: accions locals per a evitar la venda de sòl públic amb finalitats especulatives.

Continguts:
Amb la nova organització per comissions, l’Assemblea de Cornellà treballa molt a nivell local i poc 
en comunió amb el moviment 15M. Des de continguts es proposa crear una comissió encarregada 
dels temes més globals que no tenen cabuda en altres comissions, així com ser una eina de 
comunicació amb altres assemblees,  projectes i mobilitzacions ja que s’encarregaria de preparar els 
temes que provenen d’altres llocs i portar-les a l’assemblea general, així com treballar els temes per 
dur a les coordinadores.

Intervenció Noel: Creu que és necessària ja que està molt en relació amb comunicació, però degut a 
la falta de temps per a dedicar a la comissió, seria interessant que aquesta comissió treies pes a 
comunicació. Creu que es prioritari l'assistència a mobilitzacions massives per tal de fer més visible 
el moviment.

Les intervencions coincideixen en que és important centrar forces i vetllar pel funcionament de la 
presumpta nova comissió i comunicació per a tenir connexió amb tot el moviment global 15M.
S'aprova la creació de la comissió “Per un canvi global”. (El nom encara no ha quedat del tot 
decidit.)



Dies de convocatòria de comissions:

Comunicació: via internet

Drets socials: Pendent de confirmació

Urbanisme: Molts dels integrants d’urbanisme formen part de la comissió “Global”. 

Per un canvi global: Es reuniran dimecres a les 21.00.

3. Proposta de funcionament de l’Assemblea de Cornellà a càrrec de la comissió de Continguts.

Es llegeix el document de funcionament de l'assemblea per a poder aprovar-lo.
S’aproven els punts “Què és l’Assemblea de Cornellà”, “Com es convoca l’Assemblea general”, 
“Tipus d’intervenció en una assemblea popular”
Es modifiquen els punts “Com s’organitza l’Assemblea de Cornellà” afegint la comissió “Per un 
canvi global”; “Funcionament de l’Assemblea general” canviant fi comú per uns objectius comuns, 
mitjançant el consens per amb la finalitat d’arribar al consens, i eliminant les ideologies quan es 
diu  que  es  deixen  prejudicis  de  banda;  “Ordre  del  dia”  afegint  un  paràgraf  que  explica  que 
l’Assemblea  és  l’òrgan  regulador  dels  temes  importants  a  tractar  en  l’assemblea  general; 
“Llenguatge simbòlic” afegint el gest de no estic d’acord però no veto i discriminaió de gènere.      
Resten per treballar els punts “Rols per desenvolupar una assemblea popular”, “Actituds positives 
pel bon desenvolupament de l’Assemblea” i “Reflexió final”.
Es proposa acabar d'aprovar el document en un altre moment per tal de continuar amb els punts de 
l'ordre del dia.

(Es reprèn el traspàs d’informació de les comissions)
Immigració:

A finals de Juliol es va fer una reunió entre laboral i immigració per tal de cohesionar la comissió 
d'immigració a totes les comissions. 
Ha sortit una proposta per a anar maduran,t la idea d'una acampada davant de l'oficina de l'atur de 
Cornellà. 

Queda com a PUNT DEL DIA per a la setmana que ve parlar d'aquest tema.

4. Coordinació del Baix Llobregat: Funcionament de la coordinadora i Document unitari.
Coordinació Baix Llobregat: Òrgan que aglutina les propostes de les assemblees, intercanvi de 
propostes i idees. 
Es comenta el sistema de funcionament de la coordinadora que es va aprovar en una Assemblea 
anterior a Cornellà. Al passar per la coordinadora s’han modificat alguns punts, el més important 
dels quals és que “cada assemblea de municipis tindrà dos veus i un vot dins de la coordinadora del 
Baix Llobregat”. L’Assemblea de Cornellà aprova aquesta modificació.

Des de l’Assemblea de Corbera es va portar a la coordinadora un document unitari per la Vaga 
general que ha de ser aprovat per assemblea. Es llegeix el document i s’aprova, tot i que es 
recomana fer menció d’altres vagues generals que han aconseguit millores socials.
Des de la coordinadora també s’ha proposat fer una manifestació fins a la seu de CCOO i UGT per 
demanar una vaga general el diumenge 9 d’octubre.
Es discuteix la necessitat de “demanar” als sindicats que facin una vaga contra la idea de dur-la a 
terme el moviment 15M sol. Es decideix deixar aquest punt per la pròxima Assemblea.



Per anar a la propera coordinació del Baix Llobregat es proposen com a voluntàries l'Àfrica i l'Aida. 
El dia 20 a les 19:00 a Sta Coloma de Cervelló.
S'aportarà el següent: Proposar que representants del Baix Llobregat vagin a la convocatòria de 
barris del 24 a dir que el Baix Llobregat també està treballant en la vaga.

5. Manifestació “Defensem allò públic” del 18 de setembre.
Des de Barcelona s'han fet 5 convocatòries per fer columnes per anar a Pl. Catalunya a les 19.00.
Es fa una convocatòria per demà a Pl.Catalunya a les 17.30h i a les 18.30 a Urquinaona. 

6. Varis i torn obert.

7. Preparació de la propera Assemblea de Cornellà: Ordre del dia i equip de dinamització.
Proposta de punts forts a tractar en la següent assemblea. DIUMENGE a les 19.00h

• Acabar de treballar la proposta de funcionament de l’Assemblea de Cornellà. 
• Plantejar l’acció de l’Acampada a l’oficina atur
• Conclusions Coordinació Baix Llobregat (és possible que en aquest punt es reprengui el 

debat de la Vaga i els sindicats)

Equip de dinamització assemblea:

Jose: torn de paraula.
Moustapha: equip de so
Adrià: responsable moderació i de buscar l’equip de dinamització al complet.


