
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE CORNELLÀ DEL 27 DE NOVEMBRE DE 
2012

ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda a l’Assemblea

2. Comissions

3. Valoració dels resultats de les eleccions i propostes d’accions

4. Establir la temàtica de la següent assemblea i l’equip de moderació.

2. Comissions:

Drets socials:

L’Assemblea groga ha convocat una assemblea el 22 de gener a Barcelona 
(lloc per determinar). Es pretén que sigui una assemblea multitudinària amb 
xerrades, l’assemblea pròpiament dita i activitats lúdiques.

L’Assemblea d’alumnes de secundària ha convocat una assemblea el 3 de 
desembre a la UB del Raval, de 17 a 20h.

El 18 de desembre és el dia de l’immigrant i es convoquen actes a 
Barcelona on participen les associacions que treballen amb immigrants. Les 
associacions plantegen accions per la tarda del 18 com anar als CIEs a fer 
soroll. Des de Cornellà, però, es volia atacar més el tema laboral.

Comunicació:

La comissió recorda que és la setmana contra la violència de gènere. 

Per un canvi global:

La comissió planteja propostes de línies de treball pel següent punt.

3. Valoració dels resultats de les eleccions i propostes d’accions:

La comissió Per un canvi global planteja dues propostes arrel dels resultats 
electorals:

- Per una banda, es planteja assistir als plens de l’Ajuntament per estar 
informats de les coses que es volen fer a Cornellà i poder discutir-les 
abans que siguin aprovades. La idea és saber què s’està parlant i 
portar-ho al carrer perquè tots puguem participar de la democràcia.

Es planteja fer “contraplens” un cop al mes, obtenint la informació a 
partir de les actes dels plens i de l’assistència als mateixos.

S’aprova la proposta i la comissió Per un canvi global treballarà en 
l’organització de la mateixa.



- Per altra banda, tenint present que fa falta més democràcia, es 
planteja la demanda de crear assemblees de barris que tinguin poder 
real a l’Ajuntament i que els regidors de cada barri hagin de participar 
a les mateixes i portar la veu del poble a l’Ajuntament.

Les Associacions de veïns serien els espais on es podria desenvolupar 
aquesta feina, portant la idea a les associacions i formant-hi part de 
forma activa. Cal iniciar una relació amb les Associacions de veïns 
tant com a indignats com a veïns i veïnes que volen treballar 
activament al barri.

Es decideix seguir treballant en la proposta.

A més de les propostes que planteja la comissió Per un canvi global es 
plantegen altre línies de treball:

- Començar a treballar en el tema dels desnonaments a Cornellà. 

S’ha creat un punt d’informació a Gavarra sobre el tema, i algunes 
persones de l’Assemblea s’estan posant en contacte amb diferents 
associacions que treball contra els desnonaments.

Es decideix continuar recollint informació amb l’objectiu de veure cap 
on s’ha de treballar i tenint en compte la possibilitat de crear una 
comissió d’habitatge amb les persones que hi estiguin interessades. 

- A partir de l’anunci de les retallades que es realitzaran al Baix 
Llobregat i a l’àrea metropolitana, es planteja la necessitat d’unir 
forces i sortir al carrer a lluitar contra aquesta situació.

La coordinadora del Baix Llobregat a convocat una marxa contra les 
retallades des dels pobles d’origen fins a Corbera, a Quatre camins, 
pel dia 18 de desembre. L’objectiu de la marxa és tant de denúncia 
de la situació com per a reforçar la identitat de la coordinadora.

L’Assemblea de Cornellà decideix participar en la marxa i fer-ne 
difusió prèvia. També es planteja fer alguna activitat el divendres 16 
de desembre per exposar la situació del Baix Llobregat i fer difusió de 
l’acte de diumenge. Es buscaran persones que parlin sobre la situació 
de la sanitat (Bellvitge) i la situació de l’educació (IES Francesc Macià, 
Esteve Terradas i Joan Miró de Cornellà).

Coincidint aquesta marxa amb el dia de l’immigrant, es planteja 
afegir les reivindicacions d’aquest dia amb les reivindicacions 
pròpiament de la marxa.

- S’informa a l’Assemblea de l’ocupació d’un banc a Gràcia i es planteja 
la possibilitat de fer una cosa similar a Cornellà.

Es segueix treballant en el tema i es proposa fer una assemblea que 
reivindiqui espais socials als barris per tenir un major recolzament.



4. Establir la temàtica de la següent assemblea i l’equip de moderació.

A l’Assemblea del 4 de desembre es parlarà d’immigració, com ja s’havia 
acordat en assemblees anteriors. La comissió de migració s’encarrega 
d’aquest punt.

Es planteja tracta en alguna assemblea la violència de gènere i el 
feminisme.


