
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 23 DE MAIG DEL 2011

   Comissió de contingut: 
Exposem el que s’ha fet fins ara sobre el Manifest. La comissió ha definit 6 punts claus i n’ha 
debatut 3, els quals passem a sotmetre a votació:

> Democràcia i participació: APROVAT
> Urbanisme: APROVAT
> Migració: APROVAT

Els altres 3 punts es discutiran en la comissió de continguts que tindrà lloc després de l'assemblea 
general. 

   Infraestructura
− S’ha augmentat el número de papereres i cendrers per mantenir la neteja de l’espai.
− Hi ha dues propostes des de la comissió per obtenir lavabos públics:

− Contacte amb una empresa privada que ens deixa el lloguer d’un lavabo per temps 
indefinit per 70 euros més un recàrrec de 15 euros per cada vegada que vinguin a 
netejar-ho.  

− Demanar ajut a l’ajuntament. Sobre això s’acorda que intentarem no demanar res a 
l’ajuntament ja que si no ens representen no hem de dependre de ell en cap sentit. 

S’APROVA QUE ELS LAVABOS SIGUIN ALQUILATS A L’EMPRESA PRIVADA
− S’avisa a la gent de l’assemblea que, tot i que agraïm l’aportació d’aliments, hi ha 

coses de menjar que ens sobra o que no podem mantenir aquí durant molt de temps i 
es fa malbé. 

− Es demana a tothom que es quedi a la plaça en horari nocturn que respectem els horaris de 
descans dels veïns.  PUNT APROVAT

  Difusió
− Hi ha 4 models de cartells apart del provisional que és el que hem estat penjant fins ara.
− Demà Es farà Programa en radio Cornellà amb gent de l’acampada de Barcelona y ens han 

convidat a participar-hi. A la reunió de l’assemblea de comissions hauria de sortir algun o 
alguns voluntaris. APROVAT  

− Fer xerrades als instituts de la ciutat per fer arribar l’acampada als més joves. APROVAT 
− S’ha fet una circular per repartir a tota la ciutat. Es llegeix el text (bilingüe) proposat per la 

comissió. S’APROVA EL TEXT 
− Falten teles, cordes i pintures per fer més pancartes.

  Activitats
− S’explica una mica les diferents activitats proposades. Tothom està d’acord. 
− Enviar una carta a totes les associacions de la ciutat per presentar-nos i demanar que vinguin 

a fer alguna de les seves activitats a la plaça. Es llegeix el text redactat per aquest fi. 
S’APROVA EL TEXT.

− Es proposa que l’Arcadi Oliveres vingui a fer una xerrada el dimecres a les 22:30h. 
S’APROVA LA PROPOSTA. 

  Propostes
− Debatre sobre les banquers com els causants de la crisi. S’exposa que al manifest de 

Barcelona, el qual es va ratificar a la primera assemblea, es parla d’aquest tema. 
− Dimecres a les 20H concentració per l'educació pública, es fa una crida a la participació per 



aquesta causa. 
− Es proposa crear una comissió d’assemblees de torns rotatoris. S’APROVA. 
− Es fa un crit a la població gran per recolzar als joves (població majoritària que està movent 

aquesta causa)
− Fer alguna cosa per mobilitzar o arribar als adolescents.
− Crida a que la gent participi activament en les comissions. 
− Treballar per la reflexió en torn a les ordenances cíviques dels ajuntaments. 
− Fer mobilització fora de l’espai físic de la plaça
 


