
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE CORNELLÀ DEL 9 D’OCTUBRE DE 2011-10-10

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda  a l’Assemblea de Cornellà
2. Mobilització de la comissió laboral el dia 13/10/11(no n’estic segura...)
3. Preparació de la manifestació del 15 d’octubre
4. Protesta dels i les estudiants del Francesc Macià el 13/10/11
5. Traspàs d’informació de l’Assemblea de Barris i Municipis
6. Reunió de comissions
7. Varis

1. Benvinguda a l’Assemblea de Cornellà  
Es dóna la benvinguda als assistents d’altres pobles del Baix Llobregat que han participat en la 
mobilització per una Vaga General convocada per la Coordinadora del Baix Llobregat.

2. Mobilització del 13 d’octubre  
La comissió laboral recorda la mobilització convocada el dimecres 13 a les 10.00h a la parada 
del metro de Sant Ildelfons.

3. Preparacio de la manifestació del 15 d’octubre  
Es recorda la convocatòria a la manifestació a Plaça Catalunya de Barcelona el dissabte 15 
d’octubre a les 17h. 
El Baix Llobregat està convocat a les 16h a Plaça Espanya per anar com a columna a la Plaça 
Catalunya.
L’Assemblea de Cornellà ha quedat a les 15h a la Plaça de Catalunya de Cornellà per anar cap 
als Ferrocarrils. Es fa una convocatòria als Ferrocarrils a les 15.30h per a qui li vagi millor.
La comissió Per un canvi global treballarà les consignes pacífiques que es volen recordar el dia 
de la manifestació per evitar situacions de violència.
Per tal de portar pancartes a la manifestació es queda el dimecres 12 a les 19h a la Plaça 
Catalunya de Cornellà per fer pancartes i cartells. Es crea un grup de treball per fer-les.

4. Protesta dels i les estudiants del Francesc Macià el 13/10/11  
Els estudiants de batxillerat de l’IES Francesc Macià han convocat una acció de protesta contra 
les retallades en educació. Plantegen fer una cacerolada el dimecres a les 18h i una altra a les 
21h, fer alguna xerrada i llegir el manifest que han redactat, i quedar-se a dormir a l’institut.
Demanen recolzament a l’Assemblea, tant pel que fa a la megafonia com per la ocupació 
nocturna. Plantegen que l’Assemblea acampi fora de l’institut mostrant el seu recolzament a 
l’acció.
L’Assemblea decideix acampar fora ja que hi ha entre 15 i 20 persones que diuen que 
acamparan. 
Ens demanen que fem difussió de l’Acció. Els cartells es poden descarregar a la web: 
www  .  aesmacia  .  tk  

5. Traspàs d’informació de l’Assemblea de Barris i Municipis  
A l’Assemblea de Barris i Municipis que es va celebrar el divendres a Barcelona es van 
començar a organitzar accions de cara al 15 d’octubre. Se’ns van repartir cartells i adhesius per 
encartellar la ciutat. 
Des d’aquesta assemblea es proposen diferents accions anteriors al 15. Es va plantejar que el dia 
13 a la nit s’encartellés tota la ciutat i que el divendres s’ocupi un espai públic. L’Assemblea de 
Cornellà decideix no ocupar el divendres perquè la idea es fer-ho el dijous al Francesc Macià. 
Aprofitarem també la nit de dijous per encartellar la ciutat i acabar les pancartes que tinguem 
començades.
Si no fem cap acció el divendres, podriem unir-nos a la de l’Hospitalet.
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6. Reunió de comissions  
Es planteja a l’Assemblea que la reunió de comissions que se celebrava els divendres fa unes 
setmanes que no hi va gairebé ningú. S’obre torn de paraula per plantejar l necessitat o no 
d’aquesta reunió.
Es decideix no celebrar més reunions de comissions, per ara, ja que el volum de feina no és tan 
gran  i potser ja no fan falta. L’equip de moderació, però, haurà d’encarregar-se de coordinar-se 
amb les altres comissions per poder fer una bona dinamització de l’Assemblea.

7. Varis  
● Detencions per part dels Mossos d’Esquadra:

Martorell va celebrar una acció contra les retallades en la qual es ven pintar façanes i terres amb 
guix.  Al finalitzar la mobilització uns Mossos paren a un company perquè s’identifiqui ja que 
algú ha de pagar la multa de les pintades. El poble s’organitza i aconsegueix que els mossos 
marxin. Al cap d’uns dies, però, el company que va ser parat rep a casa una carta en la que diu 
que haurà anar a declarar en uns dies. 
A Sant Vincenç ha passat una cosa similar.
Es planteja la necessitat d’abocar-nos a aturar la repressió i demostrar a les forces polítiques i de 
l’ordre que no tenim por. 
Es reparteix un cartell amb el lema “Jo també estava al Parlament” en recolzament als detinguts 
al Parlament. S’aclareix a l’Assemblea aquest recolzament: S’està en contra de les detencions 
perquè s’acusa als detinguts de voler aturar el Parlament i no de violència, amb unes penes de 3 
a 5 anys de presó. Hi ha, però, altres detinguts acusats de barrar el pas als parlamentaris, altres 
de tirar pedres i altres de pintar als parlamentaris. Si els empresonen poden ser tractats com a 
terroristes.
La comissio jurídica de Barcelona ha proposat utilitzar els diners de l’assemblea per pagar es 
tràmits que estan generant aquestes detencions ja que tot corre a conta dels detinguts. A més, es 
planteja recollir diners en les manifestacions i assemblees per després ingressar-ho a la conta de 
l’Assemblea de Barcelona i recuperar aquests diners que ara estan destinats per aquests tràmits.

● Presentació de les Joventuts de Plataforma per Catalunya a Sant Boi
El dissabte es va fer aquesta presentació a Sant Boi on hi va haver un conjunt de joves que van 
increpar als participants d’aquest acte. Com a resposta Josep Anglada, que presidia l’acte, va 
agredir a una menor. En resposta a aquesta agressió els antiavalots van carregar contra els 
protestants i algunes persones van ser identificades per part dels mossos.
És possible que en els pròxims dies la noia que va ser agredida presenti una denuncia contra 
Josep Anglada.
Es planteja a l’Assemblea la redacció d’un document explicatiu o, si en sortís un a Sant Boi, 
intentar que arribi a l’Assemblea.

L’equip de moderació de la pròxima Assemblea de Cornellà pel 16 d’octubre de 2011 serà 
dinamitzada per Gemma, Mireia i Jose.

Final de l’Assemblea de Cornellà, a 9 d’octubre de 2011


