
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 24 DE MAIG DEL 2011

Propostes:

− Fer una connexió amb l'acampada de Donostia vía Skipe o streamig.
− A BCN  han acordat muntar estructures als arbres per si els desallotgen poder 

pujar-hi. 
− Ens visita una classe de la ESO del IES Esteve Terrades i se'ls hi explica qui 

som i que fem a la plaça i se'ls convida a participar o apropar-se a nosaltres quan 
vulguin.

− Plantejar la possibilitat de retransmetre el partit de la champions dissabte 28 a la 
Plaça. S'ofereix una pantalla i un projector. Es decideix plantejar-ho a la 
assemblea de les 20:30

→ Comissió de comunicació:
− Ens arriba un mail col·lectiu que convida a tothom que vulgui a treure 155 euros 

del banc el dia 30 de maig. Es proposa comentar-ho a l'assemblea de coordinació 
de comissions per que tots estiguem informats de la iniciativa.

− Es comenta que els que estem aquí hauríem de participar més activament al 
facebook i al twitter per tal de donar vida. 

− Tenir més presencia als barris i al grup del Baix Llobregat per rebre i donar 
recolzament. 

− Es fa un recordatori de tots els espais digitals que s'estan utilitzant des de la 
comissió de comunicació per estar connectats (fcbk, twitter, blog...) i es fa una 
petita explicació del funcionament del Dropbox. 

− Xerrada Arcadi Oliveres: Es pretén retransmetre la xerrada  via streamig. Es 
parla del material i infraestructura necessària per l'acte. 

− La comissió està en contacte amb altres acampades dels voltants que estan 
començant per tal de donar recolzament. Sels hi a proposat que s'apropin a veure 
l'assemblea. S'obre el dubte de quina es la nostra posició en vers a aquestes 
¿ajudar-los, esperar a que demanin ajut,...?

− Començar a plantejar-se activar una organització d'acampades del Baix 
Llobregat. 

→ Difussió
No hi havia ningú de la comissió i no es va parlar d'aquest punt.

→ Infraestructura
− Ja tenim lavabo i estarà obert les 24 hores. No es pot llençar papers dintre així 

que haurem de deixar una paperera i posar un cartell. La neteja periòdica 
d'aquest ens costarà 15 euros.

− Deixarem d'utilitzar bosses de gel per passar a utilitzar plaques de plàstic d'aigua 
per congelar amb l'objectiu de que les neveres no s'inundin d'aigua i per tal de no 
haver de comprar gel cada dia.

− Es important que durant la tarda hi hagi gent aquí per assegurar la descarrega i 
col·locació de la infraestructura necessària per la xerrada de l'Arcadi Oliveres.



− Assegurar les cendrers per tota la plaça. Es proposa que es pengin cendrers dels 
arbres tota la plaça i que a l'hora de la assemblea hi hagin cendrers grans en la 
reunió. 

− Es demana que la gent porti llençols. 
− El tema de la neteja general necessita que s'organitzi d'alguna forma urgentment. 

Es tornarà a parlar a l'assemblea de la nit. 
− Es molt important no deixar a la vista el full de signatures ja que conté 

informació personal i em d'intentar protegir les dades en la mesura del possible. 
− Intentar fer un registre real de mails de les persones que ens recolzen. 
− Sistema de recollida de material: Hi ha una taula per aquest fi. Aquí hi hauran 2 

llistes: quan algú ens porta un nou material (sigui el que sigui) quedarà registrat 
en la llista d'inventari i, per altra banda, si aquest es un material que s'ha de 
retornar al seu propietari s'apuntarà el que és i la persona a qui pertany amb un 
numero de contacte a la llista de “solidaris”. El material apuntat en aquesta 
última llista estarà numerat i aquest numero s'ha d'enganxar al propi objecte per 
tal de tenir-ho identificat.

− A la caseta del material hi haurà penjat un cartell de “ME FALTA”
− Fer presentacions per coneixens quan es parla a la assemblea : hola me llamo x y 

esta es mi propuesta...
− Material nou que no tingui un espai a las estanteries , s'etiqueta i es cerca un 

espai on guardar-ho.
− S'ha passat una cistella de donacions i hi ha qui te dubtes si espropici.


