
ACTA COORDINADORA BAIX LLOBREGAT 07/09/2011

Comença a les 19 hores en el Parc  d'Apel·les Mestres amb els portaveus de les 
assemblees de Martorell, Vallirana, Sant Andreu de la Barca, Hospitalet, Sant Coloma de 
Cervelló, Sant Boi, Cornellà, Molins, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Sant Joan Despí, 
Corbera, Sant Vicenç dels Horts.

S'explica per assemblees de pobles les activitats que s'han dut a terme durant l'estiu.

MARTORELL: Ha portat a terme diferents accions en contra de les retallades de Sanitat. 
A més del recolzament a les manifestacions i concentracions organitzades per les 
assemblees d'Esparreguera i Olesa i després d'una Assemblea temàtica sobre sanitat va 
convocar una vaga el dia 12 d'agost on van assitir unes 300 persones..

VALLIRANA: Ha dut a treme mobilitzacions sobre les retallades i proposa tallar el dia 8 
punts claus de la geografia vial.

SANT ANDREU DE LA BARCA: Estan treballant sobre el cas de la família Jurado que 
està sent perseguida pel seu veí jutge que està fent servir les seves influències als 
jutjats.  El cas és que aquest jutge ha fet tirar a terra en dos ocasiones les reformes que 
ha fet la família Jurado a casa seva i encara pretén que les enderroqui una tercera 
vegada.

HOSPITALET: Han estat treballant a mig gas perquè nohan tingut gaire assistència de 
gent sobre la problemàtica dels CAPS. Ara han instal·lat una carpa a les festes de 
Bellvitge per donar info i estan participant activament en la Universitat Indignada està 
tenen lloc durant 5 dies.  Proposen que ens plantegem objectius més a llarg termini ja 
que potser ens estem "obsessionant" enun activisme a curt termini i poc madurat.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: Tenen un local cedit per l'ajuntament i pretenen 
organitzar un cicle de documentals.

SANT BOI: Han fet samarretes i estan preparant accions per la Diada.  El dissabte 10 a 
les 19.00 hores es farà una concentració que possiblement acabi en acampada.

CORNELLÀ: No han fet assemblees a l'agost però les comissions s'han reunit .Participen 
en la Universitat Indignada amb unes xerrades sobre la constitució, una  altra  sobre 
gènere i una sobre Cornellà i 15M.

MOLINS: No s'ha reunit però  han fet una associació per treballar a fons el tema de les 
retallades en sanitat. Han vingut per informar-se sobre les activitat de les restes 
assembles i oferir els seu suport.  Ahir van fer una manifestació on van assistir unes 
1000 persones.

OLESA: Han fet 2 manifestacions al juliol per evitar el tancament de les urgències del 
seu CAP. Ambdues amb molta assistència de la gent del poble.  Són 10 persones les que 
es troben i treballen i ara estan fent també performances i xerrades amb les AA.VV. El 



18 d'octubre ve l'Arcadi Oliveres a fer una xerrada. Pel proper dia 30 de setembre a les 
19.00 hores han tornat a convocar una manifestació per la tancada de les urgències del 
seu CAP.

SANT JOAN DESPÍ: No han fet assemblees a l'agost.  són 15 persones i demà han 
quedat per fer panfletos i pancartes. Pretenen fer una acampada  i assemblea davant de 
L'Hospital Moisès Broggi. Demanen recolzament.

CORBERA: Durant l'agost han fet accions als bancs fent encartellades denunciant els 
seus abusos.  Proposen fer una revista cada dos mesos. També han fet accions perquè 
no els treguin els dos autobusos públics amb les que comptaven, de moment han 
aconseguit mantenir un.

SANT VICENÇ DELS HORTS: Han estat aturats a l'agost.  Pel 12 de setembre tenen 
previst mobilitzacions pel CAP.

Després de que totes les assemblees hagin comentat les seves accions durant l'agost 
ens intercanvien els telèfons (dos per cada assemblea) per poder esta en contacte de 
forma immediata en cassos de necessitat. 

Es llegeix el text  de funcionament  de la coordinadora que va proposar Cornellà. Les 
assemblees fan les seves esmenes i els punts es sotmeten a votació:

Sobre el punt 2: finalment queda : "La coordinadora valorarà  la inclusió  d'una nova 
assemblea en el cas que ja hi hagi una assemblea d'aquest poble en la coordinadora".

sobre el punt 3:  es fa una esmena  i es aprovada per consens. UNA ASSEMBLEA , UN 
VOT.

Sobre el punt 4: Hi ha dos assemblees que no estan a favor però elpunt es aprovat per 
majoria. Es convida a les assemblees que no estan d'acord a proposar un sistema de 
votacions diferent i que el presentin en les properes trobades de la coordinadora.

sobre el punt 5: aprovat en consens.

sobre el punt 6: es participarà a la assemblea en el sentit de les agulles del rellotge 
respectant el torn de paraula de cada una de les assemblees.

sobre el punt 7:  sobre les bones pràctiques en assemblees, aprovat per totes les 
assemblees. 

TORN OBERT DE PARAULA:

MARTORELL: troba que el text que s'ha redactat per cridar una vaga general és sexista 
i sol·licita que es canvii el llenguatge.  A més de modificar el primer paràgraf perquè no 
és cert que totes les que hi participem ens hagin despertat ara.

SANT VICENÇ: EL text és ok.



VALLIRANA: No ha tingut temps de llegir el text. No vota.

SANT ANDREU BARCA: dona el seu ok al text.HOSPITALET: Ha treballat el text però  no 
han arribat a un consesns.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: dóna el seu OK.

CORNELLÀ: No han arribat a consens.

MOLINS: no l'han treballat.

CAN VIDALET: Dóna el seu ok

OLESA: Dóna el seu Ok.

ESPARREGUERA: s'absté de votar.

SANT JOAN DESPÍ: No han treballat el text perquè no l'han rebut.

CORBERA: Vol incloure una crítica constructiva a CCOO i UGT i volen també afegir un 
text de mobilització del baix des de el pont de d'Esplugues fins el local de CCOO. 

S'aprova el dia de la manifestació el dia diumenge 9 d'octubre a les 18 hores al Pont 
d'Esplugues.

Es proposa treballar la proposta de Viladecans sobre organitzar un referèndum i donar 
opció al pobles a pagar o no el deute que hanadquirit els ajuntaments.

SANT BOI: Per la Diada ens trobaren sobre les 20.00 hores davant de l'ajuntament  ( a 
partir de les 18.00 i 19 hores ja hi haurà gent) el diumenge 11 esmorzen tots els polítics 
i fan una proposta de manifestació, juntament amb altres associacions de veïns i la CUP 
pretenen barra l'accés a La Muntanyeta.

OLESA: tanquen les urgències amés 150 famílies s'han quedat sense cobrar el PIRMI. 
Convoquen manifestació el dia 30 a les 19.00 hores a l'ajuntament, demanen 
recolzament.

CORBERA: Crida a la mobilització el dia 11 per protestar sobre el comportament de CIU 
que només s'abandera de la qüestió nacional en moments molt puntuals i per denunciar 
la demagògia dels polítics.

Es decideix que la propera assemblea de la Coordinadora del Baix Llobregat es farà a la 
santa Coloma de Cervelló, plaça del Pi Tallat a les 19.00 hores el proper dia 20 de 
setembre.

L’assemblea finalitza a les 22.00 hores.


