
ACTA DEL DIA 22 de Setembre de 2011 

 

0. Es llegeix l’acte del dia anterior. 

1. Valoració manifestació 18 de setembre  

Alguns membres de l’assemblea si que van participar a nivell individual, 

d’aquesta concentració multitudinària. 

2. Valoració reunió 19 de Setembre 

Van participar d’aquesta CNT Cornellà, CNT Martorell i CGT Cornellà.  

Es decideix fer una acció directe en una empresa on existeixi un conflicte laboral. I 

es decideix quedar el dilluns 26 de Setembre a les 19:30 a la CNT de Cornellà, per 

parlar de l’acció que es durà a terme. Es decideix que l’acció es farà el pròxim 

dijous.  

Es va decidir que totes els grups que hi participin en aqueta  podrien portar una 

bandera identificativa.  

Es van fer dues propostes per portar a terme: 

- Dissenyar algun símbol que identifiqui a les empreses que explotin a 

treballadors. Per així marcar-les d’alguna manera.  

- Fer un rancking de les empreses. 

Es proposa consolidar un text unitari de tots els grups que participaran d’aquestes 

accions.  

 

Seguidament es deixa torn obert de paraula per a decidir si es participa d’aquestes 

accions com a assemblea o no. 

En una intervenció del torn obert de paraula es comenta el tema de portar 

banderes, que no s’està d’acord, i proposen no estar sota cap sigla de ningú.  

En un altre intervenció es parla de que l’objectiu si que és comú, però es proposa 

una acció paral·lela.  

En la darrera intervenció es comenta de que no es classificarà a la gent, i es defen 

l’acció de portar elements identificatius ja que tothom es pot identificar com 

vulgui.  

 



Finalment es fa la votació respecte participar o no d’aquests actes i l’assemblea 

decideix no participar-hi com assemblea.  

 

3. Felip Puig 

S’informa que el conseller d’interior Felip Puig ha estat convidat a l’acte del 50 

anys de la Policia Local. En principi aquest acte està convocat pel dissabte 1 

d’Octubre (encara es desconeix la hora). 

 

L’assemblea decideix realitzar algun acte de proposta. Sobre el torn de paraula 

per fer propostes dels actes a fer: 

- Tallar accessos a Sant Vicenç (si som molta gent). ACCEPTADA 

- Assentada a la porta d’on es realitzi l’acte. ACCEPTADA 

- Netejar-los. ACCEPTADA portar productes de neteja 

- Llegir manifest ACCEPTADA 

- Cartells en gran de retalls de premsa relacionats amb els actes de la neteja de 

plaça Catalunya. ACCEPTADA 

- Concentració-Manifestació ACCEPTADA Concentració 

- Avisar a la Coordinadora ACCEPTADA 

- Actuació boca a boca, no fer gaire propaganda (per tal de que no decideixin q 

no vingui) NO ACCEPTADA es decideix que es millor fer propaganda. 

- Simular un control de cotxes NO ACCEPTADA 

- Samarretes NO ACCEPTADA 

- Penjar cartells de persona no grata ACCEPTADA 

 

Seguidament es decideix fer actes per informar de l’actuació.  

- Dos persones s’encarreguen de realitzar els cartells.  

- Es queda dilluns a les 18:00 a l’Ajuntament per fer pancartes o cartells grans 

- Es queda dimarts a les 20:30 a l’Ajuntament per tal de repartir els cartells pel 

poble.  

 

Queda pendent informar-nos sobre el dia, lloc i hora exacte de l’acte. Un cop es 

sàpiga s’informarà ala coordinadora i es penjaran els cartells.  

 

4. Centrar-nos en un tema concret?¿ 

Es fa un T.O de paraula per tal de decidir si només ens centrem en un tema com 

a assemblea. Per tal de millorar el nostre funcionament.  

 

Després del T.O es decideix que si que ens centrarem tan sols en un tema.  

 



Seguidament es fa debat de en quin tema ens volem centrar, i finalment 

l’assemblea decideix  centrar-se en les retallades de salut que s’estan patint al 

poble.  

 

A continuació es parla d’actes a fer: 

- Es proposa fer un manifest que informi de la situació actual de Sant Vicenç dels 

Horts. Es faran octavetes amb el manifest i es repartiren porta per porta.  

Es diu que el pròxim dia es proposarà el manifest i es decidirà.  

- Recollida de firmes. La setmana que ve es proposarà un tipus de recollida de 

firmes i es parlarà de com ens organitzem.  

- Concentració setmanal per tal de recaptar gent: Fer octavetes i cartells, anar a 

informar a les AAVV per tal de que ens ajudin, parlar amb casals d’avis, etc.  

Falta decidir Hora i dia concret.  

- Concentració multitudinària (dia a decidir però que tinguem un més per 

preparar-la i per fer una bona difusió) 

- Proposar a la Coordinadora del Baix Llobregat una acció conjunta per tal de 

sumar forces.  

Aquestes propostes s’accepten tot i que falta aprofundir en la pròxima assemblea.  

Es decideix també que la setmana que ve es crearà una comissió que s’encarregarà 

d’anar a parlar i coordinar-se amb les AAVV. 

5. Coordinadora Baix Llobregat  

 

6. Torn obert de paraula.  

 


