
ASSEMBLEA CORNELLÀ

ACTA ASSEMBLEA 13 DE NOVEMBRE DE 2011

1. Comissions

-Dia 18/12: es vol parar el pont de Molins de Rei fent una acció de tot el Baix 
Llobregat. Hem de decidir si ho recolzem. Es va parlar ala darrera comissió 
del Baix. S'organitzaran 3 columnes que confluiran al pont. Nosaltres som la 
columna est que engloba L’H, St. Joan, El Prat. Queda pendent l'aprovació 
d'aquesta acció.

-18/11: acció A BCN per temes de vivenda (desnonaments) i per donar 
recozlament a l’edifici 15M. Qui pugui que hi vagi.Com a assemblea hi 
donem recolzament però potser concideix amb accions nostres, ja veurem si 
podem o no anar-hi.

-Assemblea Groga: fan un acte fundacional el dia 27N. Es faran tallers per 
als nens. 

-Per 1 canvi global: hem fet el panlet 20N I hem pensat algunes accions per 
les eleccions. S‘ha d’aprovar avui, fer copies i distibuir-lo.

2.  Vaga d’estudiants

- 16/11: ocupació. Cassolada a les 20h davant l’IES F.Macià.

-17/11: vaga i concentracions. 12h convocada davant ajuntament de 
Cornellà. 18h Manifestació a Pça. Universitat convocada per la PUDUP. 
Quedem a les 17h. a la RENFE per anar-hi juntes.

Com a Assemblea Cornellà quedem a les 20h al Macià per anar després al 
Terradas amb tota la gent. Cal algú que dinamitzi la concentració amb el 
megàfon.

-Reunió Mestres de Cornellà el dia 15/11 a les 12h. a l’escola St. Ildefons per 
tractar temes de retllades.

3. 20N

-Es comenta que el nostre sistema electoral és totalment pervers i es fan 
diverses aportacions al respecte. Amb el fulletó es vol informar sobre les 
diferents opcions de vot a la vegada que ens declarem en contra d’aquest 
sistema.

-No s’ha fet cap referencia al senat. Decidim no fer-hi cap esment al panflet.



-S’aprova el fullet. Se’n farà una traducció al castellà. Caldrà distribuir-lo via 
xarxes socials  i en mà. 

Punts de distribució: 

-M St. Ildefons al matí (si algú s'hi apunta, contacteu amb la Jose)

-Dimecres quedem 19h pça. Catalunya, abans de la  cassolada del Macià

-Dijous 12h pça. Ajuntament

-Dimecres 18h RENFE  Cornellà

Altres accions pel 20N:

-20N (13h) dinar popular a la pça. Catalunya. Cadascú portarem menjar per 
compartir. Després, farem l'assemblea sota el títol “Un altre sistema es 
posible” en la qual debatrem sobre quin sistema volem.

-Es comenta que, a Cornellà, no estem fent incidencia en el tema de les 
retalladles a sanitat. Es comenta també que es va decdir deixar aquest 
tema de cara al gener, quan està previst que es tanqui el CAP Almeda.

-Si hi ha mé idees, es poden comunicar a la comissió per un canvi global, 
que es reuneix el proper dimarts.


