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Pobles Assistents:  Cornellà, St. Boi, Corbera, Sta. Coloma de Cervelló, Molins de Rei,  

Hora: 19’15 

Paraules: Roger 

Acta: Anna 

 

*Molins de Rei: munten concert  i necessiten alguna cosa més solida, es troben una 

mica desorientats.  

*St. Boi: Tenim problemes estructurals, com a tot arreu. Ass. 3 dies a la setmana.  Es 

van arreglant els problemes amb el pas del temps.  

*El Prat:  es reuneixen un cop la setmana. Es centren en fer accions per crear 

consciència a la resta del poble.  

* Castelldefels: dues assemblees setmanals una general i l’altre de valoració. Es centren 

en el tema sanitat. PROPOSTA: Marxa pro sanitat conjunta amb Gavà i Viladecans. 

Conviden a dinar de germanor amb Begues també.  

*Cornellà: Acció marxa. PROPOSTA: unir forces en camp sanitari, tanquen dos 

CAPS. 

* Vallirana: Primera parada de la Marxa i van fer nit. Tot bé. Van trobar a faltar gent 

que els acompanyessin pel Baix. Demanen solidaritat en aquest tipus d’accions. 

PROPOSTA: estaria bé que el 23 de juliol es recolzes Madrid i fins hi tot anar-hi.  

* Gavà: Es centren en activitats: documentals, xerrades.... 2 assemblees a la setmana.  

* Esparreguera: 1 assemblea a la setmana + punt d’informació. Projeccions quinzenals i 

diferents accions.  

* Sta. Coloma de Cervelló:  s’ha perdut compromís des de que es va dissoldre 

l’acampada. Intenten unir forces amb les associacions de veïns i d’altres entitats que fan 

accions contra les retallades. PROPOSTA: Fanzine, revista del Baix. Tallada carretera 

a les 19h. 21 sentada davant el CAP,  evitar el tancament.  

* St. Joan d’Espí: 2 assemblees a la setmana a diferents lloc del poble. Dijous s’uneixen 

a l’hospital. Cine fòrum s’iniciarà d’aquí poc. Assemblees minoritàries. PROPOSTA: 

xerrada a més persones del Baix per visualitzar al poble i que s’uneixi més gent. També 

tema tv3, ja que està al poble.  

* Olesa de Montserrat: Accions, participació en les convocatòries de sanitat. 

PROPOSTA: coordinació entre pobles en el tema de les retallades sanitàries. 



* Palma de Cervelló: Difusió al poble. Assemblea setmanal ( dijous 18’30) i 

comissions. Centrats amb accions concretes. PROPOSTA: Acció contra la manipulació 

de Tv3.  

* Corbera: assemblea setmanal i una altre de comissions. Accions de parlar directament 

amb les persones. Ens coneixen però crea recel. Costa que donin el pas de que s’uneixin 

a les assemblees.  DUBTE:  Com a ciutadans com es col·labora amb les associacions, 

com ens relacionem amb l’ajuntament. PROPOSTA: Organitzar viatge a Madrid i per 

qui no te mobilitat fer alguna cosa aquí per a recolzar. BELLVITGE: Concentració 

demà a la 13h.  

*Hospitalet: Punt fixa diari, assemblea general setmanal i assemblees als barris i reunió 

de comissions. BELLVITGE: Celebració de sanitat pública. Amb bates blanques 

que proporciona l’hospital. Es demana col·laboració. 

* Esplugues: Assemblees col·loquis mòbils temàtiques setmanals. Segueixen acampats.  

* Can Vidalet i Pubilla Cases: Assemblea setmanal. Xerrades. PROPOSTA: Problemes 

amb la policia, identificació de les persones de l’assemblea. Volen saber de les altres 

assemblees i com ho poden gestionar.  

*St. Andreu de la Barca: donen suport a Martorell. Assemblees setmanals i comissions. 

Importància en donar suport a altres poblacions. Interès en mantenir-se informats dels 

moviments que fa l’ajuntament.  PROPOSTA: Entre pobles reunions setmanals, fent 

cassolada i que totes ens traslladem als pobles. Molt bé que ens haguem reunit.  

* St. Just Desvern: Assemblees setmanals i comissions. Treballen el seguiment de 

l’ajuntament, estan en situacions molt semblants a altres pobles. 

* Viladecans: Assemblees 3 dies a la setmana. Projeccions 3 dies a la setmana. Xerrades 

setmanals. Cassolada diària.  PROPOSTA : Col·laboració amb el Teatre al Carrer.  

*St. Feliu: ha arribat tard. Deixa e contacte.  

 

VALORACIÓ 14, 15 i 19 DE JUNY 

- Sobre el 19, es va fer un recompte molt poc just.  A destacar la desinformació 

del mitjans d’informació. Proposta: fer nosaltres mateixes del recompte de les 

persones per que  amb el seu sistema no tenen compte les columnes ... 

- El 14 vam caure en una trampa. Vam pagar la novatada encara que després em 

demostrat que som uns cracs. Em d’estar atentes a les manipulacions i als 

enganys.  



- No ens ha de preocupar la manipulació per que sempre estarà. Ens cal la 

coordinació, organització. No em de tenir por i seguir presents.  

- 14 i 15, Va haver una mica de desorganització interna. S’han de trobar les eines 

per a que aquestes coses no passin i l’acció tingui més pes.  

- 14 i 15, Molt emocionant l’arribada i entrada del baix amb Sants. Però si va 

haver una falta organitzativa greu que va fer que es pogués manipular l’acció. 

Diferents situacions van crear crispació entre nosaltres. En canvi el 19 va ser tot 

el contrari.  

- 14 i 15, es va demostrar que som capaces de plantar cara, encara que els mitjans 

només ensenyessin un minut. TV3 va dir que estàvem en guerra  i en canvi 

davant de la vaga de Grècia van dir que eren enfrontaments , aquí es veu al 

manipulació, per això em d’estar orgulloses del que vem moure.  

- 14 i 15, conclusió que faltar organització. Els testimonis que van sortit com l’ex-

alcalde de la Palma que també es conegut per la seva manipulació.  

- Tenir en compte que van fer fora totes les ciutadanes de l’espai públic, es a dir 

van treure tots els testimonis. Desprès dels fets de la Banca catalana amb la 

concentració al parlament per part de CiU, només recorden el que volen i podem 

estar satisfets a on em arribat.  

- 19, la manifestació va donar lloc a que no podien manipular, va ser una realitat. 

Això a fet que de moment respectin la marxa que va cap a Madrid, gracies a que 

ha calat el sentiment d’unitat i de presencia social i del moviment. 

- 14 i 15, després dels aconteixements. PROPOSTA: posar-nos d’acord per 

adelantat des de les diferent assemblees de pobles com realitzarem les accions i 

coordinar-nos.  

- 14 i 15, les persones que coordinaven van marejar bastant, Proposta 

d’organitzar- nos nosaltres mateixes i no dependre de ningú.  

- PROPOSTA: Potenciar el mitjans de comunicació alternatius que ja hi ha. 

Utilitzar infobaix.org, el portal per coordinar les activitats de diferents pobles 

mentre no tenim un altre mitjà.  

 

MAILS I COMUNICACIÓ AMB ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ  

PROPOSTES:   

-  Fer servir el portal infobaix.org 

- Fer un foro, de l’estil com el de Barcelona 



-  El servidor que estant fent des de St. Andreu contempla fer debats. 

- Fer servir la coordinadora del Baix per organitzar-nos 

- Definir les accions per necessitat de gent i repartint-nos per poblacions nord-sud  de 

baix.  

-PROPOSTA: Especificar les convocatòries dels altres pobles per que es puguin 

gestionar millor la info i la coordinació. 

- PROPOSTA: centralitzar les accions del Baix en una pagina, n’hi ha una al acabo.  

- Fer servir el joglar groups  per coordinar-nos com es va dir anteriorment. Triar avui un 

dels dos googlegroups per a fer servir. Proposta de coordinació des de difusió.  

- Fer servir el bloc, en comptes del google groups 

- El wordpress gestiona. S’anima a administrar entre totes. 

Baixllogbregat15m.wordpress.com 

- Coses pendents que es parlin en les diferents assemblees.  

 

ACORDS:  

- Fer servir infobaix.org per penjar les activitats.  

- Linkar les comissions de difusió i extensió totes les eines que tenim, facebook, 

wordpress, bloc baix, i infobaix 

- Foro, està en construcció es passa la direcció i queda pendent com l’utilitzem 

quan estigui fet.  

- Es fa servir aquest Googlegroup: coordinacioasambleasbaixllobregat a nivell de 

títol d’assemblees de pobles. La resta de persones que estaven a l’altre se’ls 

enviarà un email informant-los que es farà servir l’altre i l’infobaix per a 

informar-se a títol individual, El google group seria només per a col·lectius. 

 

CALENDARITZACIÓ 

 

MANIFESTACIÓ CONTRA LA MANIPULACIÓ DE TV3 

ACORDS: 

-  Proposta d’accions i dates a nivell d’assemblees, treballar als diferents 

pobles.  

o Concentració a la porta 

o Hi ha dues entrades les dels famosos i les dels treballadors que es més 

publica.  



o Des de la Palma dues propostes: Concentració a esquenes a TV3, 

demostrant rebuig. No fer res per la por a ser manipulats. 

o Visualitzar que volem sortir sense ser manipulats. 

o Aclarir consignes,pancartes i possibilitats de manipulació i contrapartida 

amb altres medis i autodifusió    

o S’hauria de difondre a altres comarques i Barcelona. Sobretot no rebutjar 

directament a TV3 si no la manipulació.  

o Fer un escrit informant què va passar aquells dies i com aquest mitjà va 

manipular.  

o Fem el que fem que fos massiu per a que no ho amaguin i que no tinguin 

res per a manipular. Només amb la concentració.  

o El dia de la data que sigui el màxim de comuna i que doni temps a 

preparar i difondre la data.  

o Difondre que també la manipulació  va ser per part d’altres mitjans.  

o Proposar a Madrid que fessin el mateix el mateix dia a TVE 

o Deixar clares les consignes.  

  

- Votació cap de setmana o entre setmana: CAP DE SETMANA.  

 

TEMA FIRMES: Portar-les a Barna. Preguntar a Sants o a Barcelona. Cada col·lectiu 

individualment ( enviar direcció Sants i Barna) 

 

SANITAT:  

MARXA BAIX EN CONTRA DE LES RETALLADES DE SANITAT: Fer un 

calendari amb les diferent caminades pel Baix, es convocaria a tothom. Comissió 

Marxa: 4 persones.  

CORNELLA: S’està creant una plataforma per als drets socials.  Dia 4, Dilluns,  

mobilització al CAP Almeda, en contra dels tancaments. Confirmaran. 

21 JULIOL STA. COLOMA: Es a les 19h, confirmaran. Concentració dins del CAP de 

la Colònia. Convoquen a tot el Baix.  

BELLVITGE: Demà a les 13h a Bellvitge, celebració de l mort de la sanitat pública.  

GAVÀ: Tanquen el CAP de Gavà Mar, convoquen manifestació el dilluns dia 4 de 

juliol. Informaran.  

PROPOSTA DESDE CORBERA: negar-se a pagar impostos 



 

COMUNITAT UNITARI DEL BAIX PER A RECLAMAR EL TEMA DE 

RETALLADES ,DRETS SOCIALS: a treballar la propera assemblea del baix. Dirigit a 

la classe treballadora.  Tres persones treballen el comunicat i es presenta la propera 

assemblea.  

 

23 DE JULIOL:   

-  Difondre per animar a la gent que hi vaig, i que s’organitzi.  

- Proposta de fer alguna cosa aquí, es recullen a Esparreguera 

 

REVISTA/ FANCINE 

- NO del baix, si no cada assemblea atemporal per difondre al poble. A nivell global ja 

hi ha altres alternatives.  

 

IDENTIFICACIONS CAN VIDALET I PUBILLA CASES: 

Problemes amb la policia, identificació de les persones de l’assemblea. 

- Fan assemblea dimecres a les 21h Se’ls hi donarà recolzament presencial i també se’ls 

podria donar info legal a través d’advocats que coneguem.  

 

TEATRE AL CARRER VILADECANS 

- Es demana col·laboració. A nivell artístic i recolzament com a indignats/es. Es una 

actuació teatral per donar reflexió al poble. A tenir en compte que hi hauran milers de 

persones al poble. Es respectaran les hores de representació de les companyies. Dijous a 

les 22’30 per assajar.  

Divendres a la tarda es convoca al punt d’informació per ajuntar a totes les persones que 

volen participar i donar recolzament.  

 

CONTACTE AFECTATS PER LA HIPOTECA 

- Ens hauríem d’organitzar  nivell local de cada assemblea.  

- Però també recolzar quan hi hagin desnonament per evitar-los. A través del 

calendari.  

 

 

 



ASSEMBLEA PROXIMA 

- Assemblea de tot el Baix  dia 12  a  Esparreguera, 19h a la Plaça de 

l’Església. 

ORDRE DEL DIA 

- COMUNITAT UNITARI DEL BAIX PER A RECLAMAR EL TEMA DE 

RETALLADES ,DRETS SOCIALS: a treballar la propera assemblea del baix. Dirigit a 

la classe treballadora.  Tres persones treballen el comunicat i es presenta la propera 

assemblea.  

- MARXA BAIX EN CONTRA DE LES RETALLADES DE SANITAT 

- MANIFESTACIÓ CONTRA LA MANIPULACIÓ DE TV3 

- VALORAR LA NOVA COORDINACIÓ GOOGLEGROUPS, INFOBAIX.ORG I       

LES DIFERENTS LINKS DE LES ACAMPADES.  

 


