
ACTA  DE  L’ASSEMBLEA  DE  CORNELLÀ  DEL  16 
D’OCTUBRE DE 2011

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda a l’Assemblea

2. Comissions

3. IES Francesc Macià

4. Manifestació 15 O

5. Reunió  de les Associacions de veïns

6. Coordinadora del Baix 

7. Varis

8. Equip de moderació per la propera assemblea

2. Comissions

Comunicació: 

Hi  ha  varies  dades  sobre  el  nombre  de  persones  que  van  anar  a  la 
manifestació de dissabte a Barcelona.

Arrel  de  les  manifestacions  s’han  fet  dues  acampades  a  Londres  i  a 
Brussel·les, així com hi ha hagut moltes detencions a Nova York.

Drets socials:

No s’ha trobat la comissió perquè estaven preparant la mani del 15.

La Comissió, però va participar en l’Assemblea Catalunya es mou que es va 
trobar  la  setmana passada.  Es  torna  a  trobar  el  dimecres  19  a  l’escola 
Llorenç Artigues de Badalona a les  19h.  (Avinguda Catalunya,  núm. 20). 
Queda aprovada la nostra assistència (Hi anirà la Tamara).

En Educació s’ha participat en diferents trobades de zona. La pròxima reunió 
balla encara de dates.  (l’Ernesto i  la Tamara es proposen per anar a les 
reunions)

Per un canvi global:

Es planteja fer alguna cos pel 20N: Es proposa fer un document que explica 
els tipus de vots i quina mena de democràcia volem. La coordinadora del 
Baix volia fer una cosa semblant, així que es traspassarà la informació a la 
coordinadora.



Es proposa fer algun tipus d’activitat perquè la gent pugui dir què espera de 
la democràcia. La comissió treballarà sobre el tema.

3. IES Francesc Macià:

L’ocupació  de  l’institut  va  anar  molt  bé  i  hi  va  haver  38  alumnes  i  12 
professors.  No es  va  fer  res  del  que  hi  havia  previst,  tot  i  que  van  fer 
estones d’estudi. 

Es molt positiu el fet que es va aconseguir que per un moment alumnes i  
professor es relacionessin com iguals.  

S’agraeix la participació de l’assemblea estant a fora.

En l’anterior assemblea es va aprovar que dormiriem fora, però el dia de 
l’acció no es va quedar a dormir gairebé ningú de Cornellà. Per la pròxima 
acció d’aquest tipus siguem molt conscients de la decisió que prenem, no 
aprovar una acció i desprès enviar a un altre a que la faci.

El  dilluns  es  farà  una  assemblea  de  pares  per  explicar  la  situació  dels 
alumnes de batxillerat de l’institut.

4. Manifestació 15 O

Més que la mani, es volen explicar les accions dels diferents blocs. 

La mani va estar molt ben organitzada i es va portar molt bé. Al acabar la 
mani la gent es va dividir en 3 blocs (habitatge, sanitat i educació) per fer 
diferents accions. 

Habitatge:

Van arribar 6 metros a Llucmajor, a la plaça de la guineueta on hi ha un 
edifici  que  estava desocupat  i  es  va  habilitar  l’espai  perquè  12 famílies 
desnonades  poguessin  anar-hi  a  viure.  La  planta  baixa  serà  destinada a 
centre social.

La Plataforma 500x20 són els que ho van organitzar. 

Sanitat:

El bloc va anar a l’Hospital del mar, essent unes 1000-1500 persones.

Es van fer xerrades explicant els casos que tenen en diferents hospitals.

Educació:



El bloc d’educació va anar a donar suport a la ocupació de la UB del Raval, 
on  estava  l’assemblea  universitària  des  del  dia  anterior.  La  universitat 
seguirà ocupada fins dilluns al matí en protesta contra les retallades.

Hi  havia  moltes  persones.  Es  van  explicar  diferents  situacions  de  les 
assemblees. 

Les Universitats plantegen convocar pel 17 de novembre una vaga general 
d’alumnes, professors i personal gestor i administratiu.

Educació  primària  i  secundaria  es  va  trobar  amb  educació  especial  i 
educació en el lleure que estaven interessats en veure què es podia fer amb 
ells. Es planteja fer una plataforma que els agrupi a tots.

L’alumnat de secundaria decideix organitzar-se a part  per poder després 
formar part de l’organització més gran. 

Des  de  l’Assemblea de  Cornellà  s’anima a  les  persones  que  treballen  o 
formen part de moviments educatius no oficials a participar de l’assemblea 
en la mesura que puguin.

Les assemblees d’educació parlen de la necessitat d’implicació de pares i 
mares, però sembla que queda enlaire aquesta tasca. Es vol intentar que els 
professors portin el moviment a les AMPAS. 

Les retallades són clares en els instituts i és sorprenent que les famílies no 
es moguin. És possible que faci falta una assemblea per explicar el que està 
passant,  més  que  penjar  cartells.  Es  podria  redactar  un  document  que 
expliqui la situació que tenen els instituts i donar-ho als alumnes perquè ho 
portin  a  casa  i  ho  donin  als  seus  pares  i  mares.  Es  necessari  que  els 
professors s’impliquin molt més. 

Dissabte  a  les  17h  a  plaça  universitat  les  Assemblees  de  secundaria  i 
primària es troben per continuar fent córrer la veu i volent fer difusió. També 
es planteja fer feina amb AMPAS de secundaria i sobretot d’infantil. 

5. Reunió de les Associacions de veïns

Les Associacions de veïns i veïnes de Cornellà han convocat una reunió el 
dia  20  a  les  19h  al  Centre  Cultural  Garcia  Nieto  per  explicar  les 
problemàtiques que hi ha a Cornellà. Seria interessant anar-hi i relacionar-
nos-hi. Les Associacions de veïns estan molt ficades en temes de sanitat 
local, i seria interessant que s’impliquessin també en educació.

La idea seria anar a intentar buscar una relació de tu a tu i  estar junts 
perquè lluitem pel mateix. 

(La Jose i l’Adrià aniran a la reunió.)



6. Coordinadora del Baix

La pròxima coordinadora del Baix se celebra el dimarts 18 a les 19h a la 
Plaça de l’Ajuntament de Sant Boi.

La Tamara i el Joan hi van.

Es valora que la  mani  del  diumenge anterior  va  ser  una mica trista.  La 
coordinadora va arrossegar a gent sense gaire sentit.  Hem d’intentar no 
malgastar forces en accions “descafeïnades”. Aquest tema hauria de fer-se 
sortir a la coordinadora.

7. Assemblees temàtiques

Es reprèn la proposta de fer assemblees temàtiques i s’obre un torn per fer 
propostes de temes.

Propostes:

- El deute / ¿quien debe a quien?

Parlar de què es el deute públic i el privat, què devem nosaltres i que ens 
deuen. Aquest tema es pot enllaçar fàcilment amb les retallades públiques. 

A partir d’aquest debat es planteja fer alguna acció amb encartellades amb 
dues frases sobre el deute i convidant a la gent a venir a l’assemblea de 
diumenge per parlar de la situació. Els cartells podrien dir:  “50 alumnos por 
classe por culpa de la deuda / 2 caps cerrados por culpa de la deuda. ¿Què 
deuda?” 

Es  planteja  que  s’exposin  els  sou  dels  politics  i  es  tracti  en  la  xerrada. 
També  s’haurien  de  treure  els  sous  dels  banquers,  sobretot  dels  bancs 
rescatats.  Es  podria  fer  una  octaveta  amb  tota  aquesta  informació  per 
transmetre-ho a la societat i anar a portar-ho a les fàbriques també. 

- Educació

 Es proposa fer-la ae cara a la setmana d’abans del 17 de novembre, que 
s’estarà preparant la vaga general. 

- El local per l’Assemblea

S’arriben als següents acords:

- Es  decideix  fer  l’assemblea  sobre  el  Deute  el  diumenge  23.  La 
comissió Per un canvi global s’encarrega de preparar-la.

- El  Joan  s’encarrega  de  fer  els  cartells  i  s’encartella  divendres  i 
dissabte.  Es queda el  divendres  a les  11h i  a  les  20h per  anar  a 
encartellar a la Plaça Catalunya.



- Es decideix fer difusions als bars amb un missatge molt clar a partir 
d’un  document  que  la  comissió  Per  un  canvi  global  presentarà  a 
l’Assemblea.

- Es decideix que l’Assemblea del 30 d’octubre anirà entorn el tema del 
local. (Cal que algú la prepari, així que a l’assemblea del 23 ha de 
sortir un grup de treball.)

8. Varis

• Plataforma x catalunya

Els antifeixites no han denunciat les agressions de la setmana anterior, però 
PxC ha fet una denuncia contra les CUP acusant-los de feixistes i d’injuria 
contra  les  seves  persones.  S’ha  fet  una denuncia  a  les  3  persones  que 
estaven encartellant denunciant el que és el feixisme.

Demà a les 12h als jutjats de Sant Boi es convoca una concentració perquè 
se celebra el judici d’aquestes 3 persones. 

• Bloc ocupat a Nou Barris

Es demana recolzament perquè tenen por que desallotgin,

• Himne de la Coordinadora del Baix

Es planteja portar el “canto a la libertad” de Labordeta.

9. Equip de moderació per la propera Assemblea

David, Adrià i Tamara.


