
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 29 DE MAIG DEL 2011

Ordre del dia;

• Aprovació del manifest.

• Creació Assemblea de Cornellà.

• Duració  de l’acampada.

S’aprova el següent manifest per l' assemblea general:

MANIFEST DE LA ACAMPADA DE CORNELLÀ

Nosaltres veïns i veïnes de Cornellà manifestem que estem 

INDIGNATS/DES davant la progressiva degradació de la justícia social i de la creixent desigualtat 
a la nostra ciutat. 

INDIGNATS/DES davant la contínua pèrdua de drets individuals i col·lectius i de la manca de 
respecte a les persones.

INDIGNATS/DES davant la voracitat dels interessos econòmics de banquers i especuladors que 
destrueixen la dignitat de les persones, del treball i soscaven les bases d’una societat justa i 
cohesionada.

NDIGNATS/DES per l’alienació que patim i que ha aconseguit fer-nos partícips de la lògica 
perversa del sistema.

INDIGNATS/DES davant la irresponsabilitat dels nostres dirigents polítics i econòmics, culpables 
directes de l’actual crisi econòmica amb les seves decisions egoistes i insolidàries amb el conjunt de 
la societat.

INDIGNATS/DES davant la manca de sobirania del poble en aquest sistema electoral en el qual els 
polítics que governen d’esquena al poble i no defensen els interessos de la societat sinó únicament 
els seus i els dels poders econòmics que l’avalen, generant; Desafecció, desencantament, apatia, 
impotència i ràbia.

INDIGNATS/DES davant la pèrdua de valors com la solidaritat, la memòria històrica, la identitat 
combativa i crítica, el suport mutu, el sentit comunitari…

INDIGNATS/DES davant l’aïllament, l’individualisme, la competitivitat, la manipulació de 
consciències, la política de la por…

INDIGNATS/DES amb uns mitjans de comunicació que anul·len el nostre pensament crític, que 
coarten la nostra llibertat d’expressió, que desinformen i que són un vertader quart poder no electe.

INDIGNATS/DES PER TOT AIXÒ, us convidem a tots/es a compartir aquests motius d’indignació 
i d’altres i a participar activament a: 

• L’acampada. On tractem de mantenir la continuïtat de la protesta i establir un punt de reunió 
i de trobada de la indignació ciutadana.

• A les concentracions/cassolades. Des de les quals fem escoltar el nostre descontent i 
indignació.

• A les assemblees. On intentem decidir i construir, entre tots, sense representants ni líders, en 
lliure discussió assembleària, respectuosa i horitzontal, un futur millor del que ens ofereixen 
banquers i polítics…



Creació Assemblea de Cornellà;

Es proposa la creació d’una Assemblea de Cornellà per tal de seguir mobilitzant-nos en un futur i,  
per tant, fer-nos resistents al temps. Aquesta Assemblea serà independent de l’acampada però partirà 
de tots els acords d’ella, i estarà a l’espai d’acampada mentre  aquesta existeixi.
Després del debat s’aprova a l’assemblea general de Cornellà de Llobregat, la creació de 
l'Assemblea de Cornellà amb els següents acords:

• Estarà formada per unes comissions que, totalment obertes a tothom, s’encarregaran de 
generar treball i presentar-lo al plenari principal. Aquestes comissions seran; Comunicació, 
Continguts, Emigrant, Activitats, Difusió i Creativitat.

• Les comissions s’autorganitzaran, escollint elles el dia i la forma d’organització que els hi 
sembli més adients.

• Cada Diumenge a les 19h00 en principi a la Plaça Catalunya de Cornellà de Llobregat, hi 
haurà una assemblea general oberta a tots els veïns i veïnes, on les comissions  informaran 
del treball que estan realitzant. Es portaran qüestions importants a debat i s’animarà a la gent 
que s’apropi a participar a comissions.

• Les decisions importants es prendran al plenari. Es buscarà el consens. En cas de no 
aconseguir-se, es procedirà a votació amb dos comptadors. Les votacions guanyaran per 
majoria absoluta i seran en positiu. En qüestions difícils es deixaran 5 minuts entre l'última 
intervenció i la votació per tal de poder reflexionar.

• Els plenaris de diumenge s’iniciaran amb cassolada per tal de donar el començament 
simbòlic a l’acte.

• Es prioritzarà la coordinació territorial, per tant, s’intentarà contactar amb les assemblees 
més properes.

Duració de l’acampada.
Divendres 3 de juny es debatrà la continuïtat de l’acampada.


