
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE CORNELLA DEL 30 D’OCTUBRE DE 

2011

Ordre del dia:

1.- Benvinguda a l’Assemblea

2.- Comissions

3.- Local

4.- Coordinadora d’Associacions de veïns/-es de Cornellà.

5.- Coordinadora del Baix

6.- Varis

2.- COMISSIONS

Drets socials:

- Reunió Mestres: es va parlar que les escoles de Baix Llobregat 

volen  fer  un  tancament  a  les  aules  per  l’elevat  número 

d’alumnes i per la pèrdua de 55 mestres.

(La propera reunió és el 15 de Novembre.)

- Immigració:  Volen  expulsar  a  les  persones  que  no  treballen. 

Aquestes es manifestaran el dimecres 2 de noviembre per els 

“Drets  Socials,  no  hi  han  respostes”.  Proposen  fer  una 

concentració  a  la  Plaça  Sant  Jaume  de  Barcelona.  Volen  la 

implicació  de  tothom,  ja  que  és  una  problemàtica  que  ens 

afecta  a  tots  perquè  es  lluita  per  uns  mínims:  Rebre  l’atur; 

PIRMI; Renda mínima.

- Assemblea groga: es va realitzar el manifest.

- IES Esteve Terrades: Els alumnes volen ocupar l’institut. Tenen 

l’aprovació del  professorat i  del  director.  Durant l’ocupació el 

que volen fer són aules d’estudi i unes jornades d’esport.

(l’Adrià J. anirà a parlar amb els alumnes per tal de saber què volen 

fer ben bé i quin tipus de col·laboració/recolzament podem fer des de 

l’Assemblea de Cornellà)

- IES Francesc Macià: Els alumnes volen tornar a ocupar les aules 

de l’institut però aquest cop durant tres dies. (14- 15- 16 de 



novembre).  Encara  no  saben  quines  activitats  faran  durant 

aquests dies.

Canvi global:

- Durant la setmana s’han reunit i un tema que els va costar molt 

arribar a un consens va ser el Local, ja que es debatien per la 

raó de la  necessitat  d’aquest.  Les  propostes  que la  comissió 

exposa són:

• Fer assemblea cada 15 dies.

• Fer l’assemblea a les 12h del migdia.

3.- LOCAL

Respecte aquest tema han sorgit varies propostes:

- Fer ocupació,   amb totes les conseqüències que això comporta, 

de locals que es poden ocupar perquè estan buits: antiga seu 

de la tresoreria de la seguretat social, Can Bagaria... Per tal de 

portar-ho a terme cal més gent disposada a realitzar l’acció. A 

més, ocupar un local seria un Símbol.

- No cal ocupar  , ja que hi ha entitats que poden col·laborar amb 

nosaltres i ens poden cedir un espai per reunir-nos.

- Si volem tenir un local no cal dependre d’entitats, i  si  volem 

ocupar no cal més gent.

- Cal estar al carrer   perquè així ens veu la gent, i poc o molt es 

van afegint a l’assemblea quan passegen pel carrer. 

- Movilitzar l’assemblea a altres barris.

- El Casal la Forja van comentar que ens podien cedir el local per 

poder reunir-nos. (contacte Marci i Encarna).

Després d’un llarg debat, concloem i l’Assemblea decideix que:

- Ens posarem en contacte amb el  Casal  la  Forja per veure si 

encara esta en peu la prestació del local. Comentarem que el 

volem  utilitzar  sobretot  per  tenir  un  punt  on  estigui  tot 

centralitzat  (material,  difusions…),  a  més  d’utiltizar-lo  en 

moments puntuals, quan la climatologia no permeti realitzar les 

assemblees a plaça Catalunya.



- Es remarca la importància d’estar al carrer, ja que el moviment 

15M neix en aquest espai.

- Momentàniament NO ocuparem cap local.

4.-  COORDINADORA  D’ASSOCIACIONS  DE  VEÏNS/-ES  DE 

CORNELLÀ 

Decidim que ens reunirem amb ells o no, a partir d’assabentar-nos 

què volen fer realment i què podem fer nosaltres com assemblea de 

Cornellà si ens impliquem en aquesta coordinadora.

5.- COORDINADORA DEL BAIX

Dimarts 8/11 a les 18:30h a Vallirana  Ivette i Èlia

6.- ALTRES

- Hi ha poblacions que volen ocupar altre cop abans del 20N per tal de 

tornar a portar el debat al carrer. L’acció es portarà a terme el 13 de 

novembre. (queda pendent de debat).

- Proposta: Assemblea temàtica d’Immigració


