
ACTA   del DIA 4 de Octubre de 2011

ASSISTENTS A LA REUNIÓ: MARTORELL, SANT ANDREU DE LA BARCA, 
CORNELLA, SANT JOAN DESPÍ, L’HOSPITALET, VALLIRANA, VILADECANS, MOLINS 
DE REI, CAN VIDALETPUBILLES CASES, OLESA DE MONTSERRAT, CORBERA,
ESPARREGUERA, SANTA COLOMA, SANT VICENÇ DELS HORTS

Moderador: Rafa, Ni Acta: Use, Natalia 

  

1. Lectura de l’acte anterior
2. Lectura de l’orde del dia ( que finalment es canvia l’ordre seguint les dates més 

pròximes)
3. Presentacions dels pobles

- Sant Vicenç dels Horts: Comenten l’acte de benvinguda a Felip puig que va tenir lloc el 30 
de setembre, on alguns companys els hi van demanar les dades.

- Sant Andreu de la barca: El diumenge van fer una manifestació pel cas de la família Jurado, 
van assistir 100 persones segons la TV de Sant Andreu, voler tornar a fer un acte, estan sota 
mínims de gent.

- Martorell: El dia 1 han fet una manifestació contra les retallades en educació, van assistir 
unes 60 persones, va haver-hi un incident amb un company al que han multat i s’han 
compromès a pagar la multa entre tots.

- Santa Coloma de Cervelló: Parlen sobre la manipulació de TV, comenten la proposta de 
l’assemblea de fer una acció el  dia 11. El Cap té retallades però no esta tancat  i van 
treballant. També comenten que Sant Boi no pot assistir perquè han tingut un contratemps 
perquè han desallotjat el seu estand. 

- Can Vidalet - Pubilles cases: Pensen fer activitats prèvies a la manifestació del 15 d’octubre. 
També estan treballant el tema dels bancs i el desnonaments, per fer-ho posen enganxines i 
faran alguna performance al banc.

- Vallirana: Estan preparant l’acció del tall de la carretera que serà a las 12 del migdia. 
Plantegen que hi ha un excés de propostes per part de la coordinadora del baix. També 
plantegen fer una acció amb temps a  TV3, per la manipulació.

- Olesa de Montserrat: Estan tancats al CAP,  reben suport del poble tot i que són poquets, 
recullen firmes i fan conscienciació. L’Arcadi Oliveres en principi s’ha compromès en anar 
un dia.

- Corbera: S’han ajuntat Corbera de Llobregat i la Palma, Vall de Rafamans. Van fer una acció 
de teatre social on va assistir molta gent. També han convocat una el dia 22 que finalitzarà al 
CAP de Corbera.

- Hospitalet de Llobregat: Reestructuració  a nivell de barris i comissions, Participen en 
l’assemblea de av. Mistral amb Calabria. Van assistir a la manifestació anti-fascista del 
diumenge, Estan preparant el 15 d’octubre i volen ocupar l’Hospital de Bellvitge i algun 
CAP (el 14 a la nit) proposen a la resta d’assemblees si no tenen cap CAP afectats que 



participin amb ells. Col·laboren activament amb les plataformes en contra dels 
desnonaments.

- Cornellà: Estan fent reestructuracions, accions concretes no en fan però treballen 
problemàtiques dels ciutadans. Acudeixen a les reunions de Zones i a  les assemblees 
Grogues, d’aquest mateix col·lectiu. A les últimes assemblees han anat els mossos i els hi 
posen impediments. Ens informen que el CAP de l’Almeda està tancat. Han imputat a un 
dels seus membres, per les accions del Parlament. Tenen una problemàtica amb alguns 
immigrants, als quals l’administració els hi estan demanant entre 4.000 i 6000 euros per 
ajudes indegudes. Intenten mediar per solucionar-ho. Ens informe que dimecres 6 d’octubre 
a les 19:00 hores es farà una mani al Centre Social Sants.

- Sant Joan Despí: Assisteixen a altres actes, estan centrats en el 15 octubre, i el 20 de 
novembre perquè hi ha moltes propostes i poques persones. Intenten reorganitzar-se via 
Internet.

- Esparreguera:  Han augmentat de número de persones, van decidir acampar per informar a la 
gent de les retallades, però només ho van poder fer una nit, perquè la resta dels dies la 
policia els hi va impedir.  Vam fer una marxa amb parada a l’Ajuntament, que va tenir una 
assistència de 150 persones. Quan tanquin les urgències nocturnes volen ocupar el CAP. 
Ens diuen que no hem de tenir por per la repressió policial i que ens hem de mantenir ferms 
i actius.

- Viladecans: Segueixen amb l’hort, tenen més gent, junt amb Castelldefels i Gavà, volen fer 
una ruta per els CAPS.

- Molins de rei: Segueixen tancats al CAP a les nits de 20h a les 7h, preparen els actes que hi 
ha programats pel 8 i el 9 d’octubre. Han fet reclamacions per una mala actuació del CAP a 
l’hora d’atendre a un ferit per cremades.

- Castelldefels i Gavà parlen d’ocupar el CAP de Gavà, com a protesta pel seu tancament.

- Olesa de Montserrat: Han recollit 1500 firmes, en contra de les retallades. Han ocupat el 
CAP  d’Olesa, perquè no tanquin les urgències a la nit.

4. 8 octubre: Vallirana i el tall de carreta
Tindrà lloc a les 12 del migdia en principi durarà 30 min, però es possible un prolongació, allà es 
faran consignes i la lectura d’un manifest com acció concreta.

- Martorell assistirà a l’acte de l’Ajuntament. 
- Vall de Rafamans,Sant. Vicenç, Santa. Coloma, Olesa, Hospitalet, Cornellà, 

Esparreguera,Viladecans: Han parlat a les assemblees, han fet difusió i anirà gent a títol 
individual.

- Molins : encara han de parlar i es posaran en contacte.

5. Organització cap a la Vaga General 9 d’octubre a les 18 hores

- Es demana megàfons. I s’informa de que desprès hi haurà una reunió a Cornellà per parlar 
del 15 d’octubre. També s’informa que el cartell conjunt es penjarà al Wordpress.



6. 15 d’octubre  de plaça Catalunya a Arc de Triomf.

- Accions concretes  : Es farà un hort que desprès es repartirà. També hi haurà accions a 
diversos bancs per on passa la ruta.
Després de la manifestació proposen fer ocupacions a nivell local.

- Difusió:    

13 d’octubre: hi haurà performance al metro. A més a la nit es proposa anar a posar 
un enganxines per posar-les als STOP.

14 d’octubre: Proposen ocupar els espais públics que estan patint retallades. Es 
proposa coordinar els actes pel Google Groups.

Les Assembles del Baix Llobregat sortiran de plaça Espanya en columna a les 16 hores(en principi) 
es proposa crear un Google grups per detallar.
Cal treballar a les diferents assemblees si ocupem llocs públics del nostre poble, si anem ha 
Hospitalet o que es fa.
Proposen portar la pancarta que ja tenim del Baix Llobregat com a capsal.
Es farà un diari.
Haurà un camió de terra que al finalitzar la mani la descarregarà.

7. Propostes 20 novembre

Cornella, Sant Joan Despí: Volen informar però sobre totes les opcions possibles que té una 
persona quan hi ha eleccions respecte al seu vot, sense fer campanya a favor de res.

Snta.Coloma, i Esparreguera voles informar sobre abstenció activa. 
Martorell : proposa que hi haguí un missatge comú que posis tothom que vulgui abstenir-se.
Vallirana proposa deixar-ho corre.
Corbera  conjuntament amb Hospitalet es comprometen a passar informació del vot nul i 
altres opcions, faran un document compartit per portar-lo a les assemblees que vulguin.

8. Recollir assignatures en contra del pagament del deute dels pobles.

Proposta no acceptada. Hi ha consens en que falta madurar la proposta i que per tant s’hauria 
de treballar, es posposa. I  proposen a Snt. Vicenç del Horts  que informin as l’assemblea de 
com ha fet l’alcalde d’aquest poble per oposar-se a pagar el deute de la bestreta que han 
obtingut i les conseqüències. 

9. Proposta TV3
Ens informen de que l’assemblea general també s’ha involucrat i esta desenvolupant la idea. 
Possiblement es farà el 12 octubre però s’està parlant.

No concretem i aquest punt es posposa.  Sant Joan s’encarrega de treballar la proposta.

10. Proposta de que hi hagi un portaveu de la Coordinadora del Baix a Barcelona.



S’informa de que hi haurà una assemblea general el 23 de novembre a Barcelona. I també de 
que el Vallès va proposar fer accions conjuntes per coordinar tota Catalunya i organitzar-nos.
Accions que estan treballant:
1Fer un flash move als bancs
2Fer concentracions a les places amb lemes com: Seguim indignats seguim reflexionant.
3 Organitzar com a interlocutor amb la resta de pobles del voltant de Barcelona amb 
l’Acampadabcn sigui l’Assemblea del Vallès.

Per tant deixem aquest tema i el tractarem quan ens coordinem amb el Vallès.

11. L’himne 

Es  posposa per més endavant.

12. Torn obert de paraules

Sant Vicenç proposa fer actes conjunts per les retallades de sanitat, es decideix debatre la proposta 
quan estigui més elaborada quan sigui una proposta específica i concreta.

També es proposa, però sense concretar i per parlar a les assemblees:  
- Esparraguera: fer un acte al mes en un poble i anar a fer suport la resta.
-Que les propostes siguin més a llarg termini, per aconseguir fer difusió i que arribi a tota la gent del
poble, no només als indignats.
-Fer un calendari amb totes les accions.
-Tenir en compte altres propostes com les d’Hospitalet i no crear més, perquè no podem fer suport a 
totes: tallen els dimecres la Gran Via  per les retallades que està patint l’Hospital de Bellvitge i cal 
sumar-nos o donar suport.
- Vallirana surt com a voluntària  per la següent assemblea de la Coordinadora del Baix després de 
Sant Boi de Llobregat.

Propera assemblea: Sant Boi de Llobregat el 18 d’octubre a la Plaça del Ajuntament a les 
19hores.


