
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 22 DE MAIG DEL 2011 (matí)

Ordre del dia

1. Presentació de les comissions i posada en comú de la feina feta
2. Noves propostes

1. Comissió d’infraestructura: Dubtes que sorgeixen, es desconeix el temps que 
s’ha d’estar acampant. Debat de si hem de seguir a les altres acampades com la 
de Barcelona. S’ha concluit dient que estaria bé anar tots a una i per tan 
continuar acampament fins que aguantem i fins quan es decideixi a les altres 
acampades. 

-Un segona inquietud sorgeix pel fet de que no disposem de lavabos i volem tenir la 
plaça neta. S’ha decidit que demà es procurarà contactar amb l’ajuntament per 
demanar els lavabos (responsable qui és). Hi ha qui opina que potser es podia llogar 
per no demanar res al ajuntament.

-Es fa un recordatori del material que es necessita (escombres, recollidors, 
palanganes…). Es propasa fer una cuina amb fogons, taules, plats i Roberts, Però es 
diu que el menjar no sempre es cuini a quí, sinó que els menjars es facin com una 
activitat més i per tan que no siguin diariamente ni a tots els àpats. I per poder 
disposar de menjar es demanarà a la gent que visqui aprop de la zona que cuini i que 
es baixi el menjar. 

-També es va propossar descentralitzar l’espai en diferents zones, sobretot pel tema 
de l’ombra i habilitar un espai central. 

2. Torn de paraules obert, propostes

-Es proposa fer més difusió pels barris mitjançant el megáfono i el cotxe, però s’ha 
de tenir en compte que avui la policia no ha permès que es fes la crida ja que és dia 
d’eleccions. 

-Es propasa fer una llista de contactes per tal d’ampliar el camp de difussió de la 
gent que participa del mobiment i també de la gent que estigui interessada en estar 
informada. També es decideix posar un apartat per posar l’e-mail. 

-Es decideix fer una graella de torns on la gent s’apunti per tal de manternir l’espai 
sempre amb alguna persona. 

-Elaborar una pancarta per penjar-la a la plaça de l’ajuntament per tal d’informar a 
tots els ciutadant del lloc on es fa l’acampada de cornellà. 

-Fer més activitats, accions o projectes com per exemple una borsa de treball, 


