
ACTA ASSEMBLEA CONRELLÀ

DATA: Diumenge 25 de setembre del 2011

 TRASPAS D’INFROMACIÓ DE LES COMISSIONS A L’ASSEMBLEA:

- Comunicació: Les reunions són via telemàtica. Els hi falta gent per dur a terme 

les tasques que es deriven d’aquesta comissió. 

- Drets socials: Es reuneixen els dimecres a les 21h a la Plaça Catalunya. No 

tenen cap informació específica a traspassar. 

- Comissió  Global:  Començaran  a  funcionar  aquesta  setmana  i  les  reunions 

seran els dimecres a les 21h a Plaça Catalunya. Esl seus primers objectius a 

curt plaç són la manifestació del 15 d’octubre, propostes d’accions i actuació 

respecte a les eleccions generals  del  20 de novembre i  el  contacte amb la 

coordinadora del baix llobrega. 

Migració: Es reuneixen els dissabtes a la tarda. Actualment es centren en el 

tema de les reformes laborals. 

 APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA  

- Punt  dels  diferents  rols  que  integren  l’assemblea  de  Cornellà:  QUEDA 

APROVAT

- Punt  d’actituds  positives  pel  bon  funcionament  de  l’assemblea:  QUEDA 

APROVAT

 PROBLEMÀTICA DE LA PETICIÓ DE DEBOLUCIÓ DE PRESTACIONS A LA 

POBLACIÓ IMMIGRADA. 

- El Fede explica a l’assemblea una situació delicada que està afectant a molt 

immigrants els  quals  van signar contractes “fraudulents”  en els  seus països 

d’origen per poder emigrar a Espanya. Moltes d’aquestes persones van pagar 

quantitats elevades a empresaris per que els hi fessin contractes de treball, 

desprès  d’un  temps  treballant  els  van  fer  fora  i  aquestes  persones  van 

començar a cobrar el subsidi de d’atur. Actualment estan arribant cartes de les 

oficines  de treball  reclamant  a aquestes persones quantitats  de diners  molt 

elevades  com a  compensació  d’aquestes  prestacions  que  han  estat  rebent 

durant aquest temps, segons l’administració, indegudament. 

Des de un gran col·lectiu d’immigrants es farà una visita al inspecció de treball  

per fer una protesta contra aquesta situació i demanen a la gent de l’assemblea 

el  seu  recolzament;  L’acció  té  lloc  dilluns  26  a  les  10h  al  metro  de  Sant 

Ildefons. 



Per altra banda aquest tema està en mans d’una advocada de la CGT. 

PROPOSTA: Que les comisions de laboral i drets socials s’encarreguin de treballar 

específicament  aquesta  problemàtica  per  tal  de  portar  propostes  concretes  a  la 

propera assemblea les  quals  es puguin  debatre  i  votar.  Que aquestes  proposetes 

s’enfoquin desde una perspectiva de acció Comarcal. S’APROVA LA PROPOSTA

 TRASPÀS D’INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ DE COORDINADORA DEL BAIX 

LLOBREGAT (Aida i Africa)

- Va quedar aprovat el manifest redactat amb motiu de la propera concentració 

del 9 d’octubre a les 18h al pont d’esplugues  “Exigim una vaga general”

- La idea es començar a pensar per assemblees propostes d’accions enfocades 

a les eleccions generals del 20 de novembre. A nivell d’assemblea Cornellà es 

proposa que sigui  la  comissió Global  la  que s’encarregui  d’aprofundir  en el 

tema per treballar propostes concretes S’APROVA LA PROPOSTA.  

- Es fa una proposta de centrar esforços en una protesta contra la manipulació 

dels mitjans de comunicació: Santa coloma surt voluntària per treballar sobre el 

tema i portar propostes concretes d’accions, es reuniran Dilluns 26 a la plaça 

del Pi tallat. . 

- Informació: 6 d’octubre vaga general dels estudiants de secundaria 

- Es parla dels deutes que han assumit els ajuntaments. Corvera informa de que 

ells estan recollint signatures per la mala gestió dels ajuntaments i proposen 

negar-se a pagar aquests deutes així com tenir presencia de les assemblees 

als plens de cada ajuntament. 

- Es proposa la creació d’un himne general del Baix Llobregat. 

- Temes a votar a la següent assemblea per portar respostes a la propera reunió 

de Coordinadora:

o Si recolzem la proposta de Corbera de fer un butlletí informatiu sobre 

opcions de vot pel 20N. 

o Si ens sumem a la proposta del tall de la N340 el dissabte 8 d’octubre

o Volem que es creï un himne? 

PROPERA  CONVOCATORIA  DE  REUNIÓ  DE  COORDINADORA  DEL  BAIX 

LLOBREGAT: DIMARTS 4 D’OCTUBRE DEL 2011 A LA PLAÇA DE LA VILA DE 

SANT VICENÇ DELS HORTS.



 A l’assemblea del 2 d’octubre han de sortir 2 persones que vagin a la reunió. 

 VARIS

- 27 d’octubre: reunió de zona de la Junta de docents no universitaris del Baix 

Llobregat  al  les  12h  al  CEIP Abat  Oliba.  S’APROVA ASSISTIR-HI  COM A 

COL·LECTIU  SOCIAL  DE  RECOLZAMENT  ALS  PROFESSORS.  Com  a 

representants de l’Assemblea Cornellà hi assistiran el Victor i la Tamara

- Intervenció dels mossos d’esquadra a l’Assemblea Cornellà: Hi ha una irrupció 

de  3  mossos  d’esquadra  durant  l’assemblea  demanen  identificació  a  les 

persones que estàvem reunides amb el pretext de que una reunió de més de 

20 persones ha de ser comunicada a les autoritats pertinents i aquest no era el 

cas.  Han  agut  “amenaces”  i,  finalment,  hi  ha  agut  persones  que  s’han 

identificat. Es decideix concretar que farem en cas de que apareguin també les 

properes setmanes i s’acorda el següent: Al principi de l’assemblea es posarà a 

les persones assistents en antecedents i acordarem subgrups de persones de 

menys de 20, de manera que quan veiem que venen ens dividirem en subgrups 

i els ignorarem. En principi s’acorda tambè negar-nos a donar el nostre DNI.

 GRUP DE DINAMITZACIÓ DE LA PROPOERA ASSEMBLEA I ORDRE DEL 

DIA.

Moderació: Jose i tamara

Acta: Èlia

Torn de paraula:......

Ordre del dia: 

- Presentació de l’assemblea i protocol d’actuació davant de la intervenció de 

mossos

- Comissions 

- INEM

- Informació sobre la reunió d’assemblea groga + 15M dimecres 5 d’octubre al 

centre social de Sants

- Temes a decidir respecte a la coordinadora del Baix: 

o Tall de la N340 el 8 d’octubre

o Botlletí informatiu pel 20N

o Qui va a la propera coordinadora?

- Ordre del dia de la propera assemblea 




