
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 25 DE MAIG DEL 2011

   Infraestructura
- Quan s’utilitza el material, també l’hem de guardar. D’aquesta manera no hi haurà gent que 

s’encarregui només de recollir-lo. Sinó que entre tots mantindrem l’espai net i endreçat. Es 
reincideix en aquesta idea

- El  cartell  de  neteja  ja  està  fet,  només  faltaria  que  hi  haguessin  col·laboradors  en  cada 
moment necessari i que surti de cadascú apuntar-s’hi.

- Es proposa obrir una comissió de cuina, que es debatrà en la següent assemblea general. 
- Demà una de les mares portarà el menjar. Y es demanaria com a rutina, tenir una llista de la  

gent que es queda a dinar, per tenir suficients racions.
- És molt important fer cada dia l’assemblea general
- Es proposa debatre demà una sèrie de torns per dormir i que d’aquesta manera a les nits hi 

hagi una pinya de gent.
- És molt important l’encartellada per tot Cornellà, i  s’ha agafat un mapa per saber on es 

posen els  cartells,  buscar  punts estratègics i  fer  l’encartellada més homogènia per tot  el 
districte de Cornellà de tal manera que sigui més expandida.

  Difusió
- Es necessita gent per encartellar la ciutat. Es demana col·laboració per aquests actes.

  Activitats
− Hi ha una nova proposta ambientada per la gent més jove. Serien una sèrie de debats que 

coordinaríem la comissió. Per a que fos una activitat més estesa es proposa també crear 
histories  infantils  que  expliquessin  el  debat  per  arribar  també  als  més  petits  i  que 
s’introduirien en l’activitat de DEBAT. 

  Comunicació
- S’informa que els contactes penjats a Dropbox ja estan protegits amb una contrasenya per 

evitar la difusió de les dades personals de cadascun.
- Es comenta, que segons contactes policials, el desallotjament no es donarà a terme a menys 

que hi hagi algun acte que no concordi amb “l’ètica” de l’ajuntament
- Es  proposa  debatre  a  la  pròxima  assemblea  general,  que  es  farà  amb aquest  moviment 

davant les festes de Cornellà. 
- Es fa una proposta que tracta de fer actes reivindicatius fora de la plaça, que la nostra acció 

davant aquests esdeveniments siguin més “besties” que els que fem ara.     Per no entrar en 
àmbits il·legals, es dóna la opció de que, tot aquella proposta feta es podria comentar primer 
jurídicament, a través dels contactes d’advocats que posseïm.     Es proposa també, que sigui 
un moviment reivindicatiu més individualista que col·lectiu per poder evitar, en el cas de 
que es dones algun tipus d’acusació, que no s’entengués aquesta vinculada amb l’acampada 
sinó amb els INDIGNATS. 

- Falta un equip de so, altaveus, amplis, ... per les activitats que s’han de fer.
- És important comentar a la gent que ve a la plaça que seran gravats

  Activitats
- En l’àmbit assembleari, s’ha d’estructurar l’assemblea general d’una forma més productiva. 

Així que es proposa posar una hora d’inici i una altre de fi, per que sigui tot més àgil y no  
tant espès; i que cada comissió es posi d’acord per reunir-se a una hora en concret fora del  
horari  d’assemblea  general.  Per  altre  banda,  l’estructuració  de  l’assemblea  es  canviaria 
començant fent un “5 cèntims” del que s’ha parlat en cada comissió en particular i després 
dels  punts  que  s’han  parlat,  de  cada  comissió,  fer  una  petita  ronda  de  propostes, 
comentaris,  ...  Això es proposa per fer una assemblea més inspirada en el  debat que en 
l’autogestió,...  

- Fer un diari de tasques per saber en tot moment que es pot fer, en què es pot col·laborar i que 
d’aquesta manera tothom pugui participar i sàpiga que fer. 

- Es proposa en la pròxima assemblea, debatre la llengua en la que ens hem d’expressar o la 
que predomini, quan parlem a la cassolada, xerrades, etc. 


