
                                                             

                                                               ACTA DE REUNIÓ 

 

  REF: NÚM.?                                 DATA: 12 DE JULIOL DE 2011 

                                                      PLAÇA DE L’ESGLÉSIA D’ESPARREGUERA. 

 

 

CONVOCA: COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT 

 

 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ:  DE MANERA VOLUNTÀRIA REPRESENTANTS DELS POBLES DE: MARTORELL, SANT 

ANDREU DE LA BARCA, CORNELLÀ, SANT JOAN DESPÍ, L’HOSPITALET, VALLIRANA, VILADECANS, MOLINS DE REI, 

CAN VIDALET-PUBILLES CASES, GAVÀ, ESPARREGUERA, ESPLUGUES, LA PALMA DE CERVELLÓ, CORBERA, SANTA 

COLOMA, SANT VICENÇ DELS HORTS I EL PRAT,  QUE HAN DECIDIT LLIUREMENT FER ACTE DE PRESÈNCIA PER 

SENTIR-SE UNITS POR UNA CAUSA I QUEIXA COMUNES. 

 

Els moderadors en aquesta ocasió són l’Ángel i la Sandra i ho fan de forma oficial seguint el protocol establert per a la 

seva actuació. 

 

                                                                      ORDRE DEL DIA 

 

1.- Establir un protocol d’actuació per a les assemblees del Baix Llobregat. 

2.- Comunicat unitari per reclamar el tema de les retallades socials. 

3.- Marxa del Baix Llobregat contra les retallades de Sanitat. 

4.- Manipulació a TV3 en contra de la manipulació mediática. 

5.- Valorar la nova coordinació de GoogleGroups, infobaix.org i els diferents links de les acampades i assemblees. 

6.- Coordinació dels autocars de la Marxa a Madrid. 

7.- Actes del 20 i 21 de juliol. 

8.- Propostes fora de l’ordre del dia. 

 

 

PROPERA REUNIÓ: DIMARTS 26/07/2011 A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET a les 19h. 

 

                     

                           ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS 

 

    RESPONSABLES 



 

1.-  ESTABLIR UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LES ASSEMBLEES DE LA COORDINADORA 

DEL BAIX LLOBREGAT. 

 

L’Assemblea del Baix Llobregat ha de tenir la funció de coordinadora de totes les assemblees 

que la formen; és per això que les intervencions i decisions han de ser en nom de 

l’assemblea del poble de procedència i no a títol personal. No hi ha consens sobre si les 

decisions que s’hi prenen han de ser vinculants o no. S’acorda que hem d’establir un protocol 

d’actuació que defineixi com s’han de prendre les decisions. Per això es crea un grup de 

treball sorgit voluntàriament a l’assemblea. El protocol que defineixin s’aprovarà a la següent 

assemblea. 

    Tots els assistents 

 

2.- COMUNICAT UNITARI PER RECLAMAR EL TEMA DE LES RETALLADES SOCIALS. 

 

Un menbre del grup de treball que es va crear a l’anterior assembla ha redactat un text que 

explica qui som, què demanem i fa una crida a la vaga general. Es penjarà al Google Groups 

perquè les assemblees de cada poble el treballin i hi facin les modificacions pertinents, i 

s’aprovarà a la següent assemblea. 

    Tots els assistents 

 

3.- MARXA DEL BAIX LLOBREGAT EN CONTRA DE LES RETALLADES DE SANITAT. 

 

3.1- Viladecans llegeix un seguit de propostes que han comentat a nivell d’assemblea: 

- Tallar les principals carreteres de cada poble el mateix dia i a la mateixa hora. 

- Realitzar cada assemblea concentracions als hospitals més propers. 

- Tallar la circulació de l’AVE Barcelona-Madrid. 

- Fer concentracions conjuntes de tot el Baix Llobregat als hospitals que estiguin patint més 

retallades. 

- Possible mobilització a CAT Salut. 

Totes elles es valoraran de cara a setembre. 

 

3.2- L’Hospitalet explica una proposta de cara al 20 de juliol que duran a terme allà: faran 

una cercavila vestits de negre per representar la mort de l’estat del benestar. Passarà pels 

punts més emblemàtics de la ciutat i acabarà a l’Hospital de Bellvitge. Allí, d’acord amb el 

personal de l’hospital, desplegaran una pancarta de 30/40 metres. Es finalitzarà l’acte amb 

un dinar popular. 

Se sotmet a votació si ens he d’unir a l’acció i s’acorda que sí.  

També es proposa que aquelles persones que no hi puguin assistir es posin un braçalet 

negre. 

  Tots els assistents 



 

3.3- Cornellà anuncia una manifestació convocada per altres grups a la qual se sumaran el 

dia 19 a les 19h a plaça Catalunya, i fan una crida per unir-se a la iniciativa. 

 

4.- MANIFESTACIÓ A TV3 EN CONTRA DE LA MANIPULACIÓ MEDIÀTICA. 

 

Debatem si és oportú o no fer una manifestació contra la manipulació de TV3 –símbol del 

poder mediàtic a Catalunya– i, en cas que ho fos, si s’ha de fer just després d’una 

manipulació molt visible (com podria ser el 15 d’octubre) o no. També es proposa tenir una 

acció perparada per quan fos necessari. De moment no hi ha consens, el tema queda 

posposat i es tornarà a plantejar més endavant. 

   Tots els assistents 

 

5.- VALORACIÓ DE LA NOVA COORDINACIÓ DE GOOGLE GROUPS, INFOBAIX I ALTRES 

LINKS. 

 

5.1- Respecte a Google Groups, s’aclareix una mica el concepte, s’informa que hi ha una 

nova adreça de correu i s’hi afegeixen aquells pobles que encara no hi estaven inclosos. 

 

5.2- Es comenta que www.infobaix.org és una web que està funcionant des de fa temps en 

la qual hi participen altres grups, sindicats, etc. i per tant, es creu oportú utilitzar una web 

específica de la Coordinadora. Per seguir un criteri homogeni, es decideix seguir amb la 

pàgina de wordpress, que és la que estan utilitzant la majoria de pobles i a més ja està 

activa. A wordpress s’hi penjarà el calendari d’actes, les mobilitzacions, les pancartes per 

descarregar, etc. Per tal que les assemblees que el coordinin estiguin en contacte, s’informa 

que hi ha una adreça de gmail amb el mateix nom que el bloc. 

 

5.3- Per desenvolupar i gestionar aquestes propostes, es crea, després de votar-ho, un grup 

de treball o comissió de suport informàtic. 

 

5.4- Pequè aquelles persones que no estan familiaritzades amb Internet puguin rebre tota la 

informació, s’acorda que cada assemblea farà un cartell amb els actes programats i el 

difondrà pel poble. 

   Tots els assistents 

 

 

6.- COORDINACIÓ DELS AUTOCARS DE LA MARXA A MADRID. 

 

Es comenta que hi ha unes 50 persones que sortirien de Barcelona amb autocar cap a 

Madrid. 

S’expliquen les diferents possibilitats per organitzar-se (estar-hi només un dia a estar-s’hi 

    Tots els assistents 



 

 

 

una o dues nits). Es remarca la importància que cada assemblea faci arribar el més ràpid 

possible el nombre de persones que hi aniran. 

Es comenten les possibles accions que es faran un cop s’arribi a Madrid: 

- El 22 la Marxa arriba a Torrejón de Ardoz. 

- El 23 a les 7 del matí surt per arribar  Madrid i col·lapsar totes les entrades; cada marxa 

anirà amb una pancarta. 

- El 24 hi haurà una concentració amb les mans pintades de negre a diferents llocs 

emblemàtics. 

- El 25 i 26 es farà un fòrum social. 

 

7.- ACTES DEL 20 I 21 DE JULIOL. 

 

El 20 de juliol hi ha convocada una manifestació multitudinària a Barcelona que començarà a 

Plaça Catalunya  i acabarà al Parlament. S’acorda sortir tots junts a les 18h de Plaça Espanya 

o que les persones que hagin anat als actes de L’Hospitalet hi vagin directament. 

   Tots els assistents 

 

8.- PROPOSTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 

 

8.1- Es proposa constituir una comissió laboral. 

 

8.2- Viladecans proposa una manifestació massiva per sanitat de cara al setembre. 

 

Les propostes no es poden debatre per falta de temps. 

    Tots els assistents 

 

Es tanca l’Acta, 

Esparreguera, 12/07/2011, 

a les 21.30 aproximadament. 

 


