
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ, DIVENDRES 3 DE JUNY DEL 
2011

Ordre del dia:

· Parlen les comissions.
· Continuïtat de l’acampada.

ACTIVITATS: 
· S’informa de les activitats previstes per aquest cap de setmana (monòleg Pep Ruiz, 

concert Muyayo Rif).

ACCIÓ: 
· S’està intentant trobar un horari que faci possible la reunió periòdica i la màxima 

participació de tots els components de la comissió. 
· Hi ha diverses propostes d’accions, com: convertir les cassolades en cassolades mòbils 

i anar a llocs com l’ajuntament, oficines bancàries..., participar a les manifestacions de 
Barcelona del dia 15/6/11 (aprovació retallades), 19/6/11 (mani unitària indignats), concentració 
4/6/11 davant la conselleria d’Interior (Felip Fuig!), concentració 5/6/11 (nunclears? no, 
gràcies), creació d’horts a la zona del riu...  

· Cal debatre i decidir sobre la forma com es duen a terme les accions. És a dir, si les 
accions són: a) autònomes (espontànies i sense avís, com l’ocupació de Pl. Catalunya), b) 
mitjançant notificació (avís, com la manifestació del 31/5/11), o c) mitjançant l’obtenció de 
permisos (deu dies abans i a l’espera del permís). Es procedeix a la votació i l’assemblea 
decideix funcionar: b) mitjançant notificació (avís, com la manifestació del 31/5/11).

DIFUSIÓ:
· Es recorda el flashmob de demà i que s’estan fent samarretes de l’acampada per qui en 

vulgui.

IMMIGRACIÓ:
· S’informa de la concentració davant del Centre d’Internament per Estrangers (CIE) de 

Zona Franca, Barcelona.

CREATIVITAT:
· S’anuncien les activitats que estan preparant: Planta tu semilla, en la qual la gent pot 

portar una llavor de llegum i la comissió la cuidarà.

CONTINUÏTAT DE L’ACAMPADA:
La comissió de continguts ens fa arribar unes petites reflexions i preguntes per poder 

començar a pensar-hi i facilitar el debat d’aquesta tarda. Com es va acordar amb anterioritat el 
tema a debatre serà la permanència a l’acampada donat que: 

· Durant els matins hi ha molt poca o gens d’activitat a la plaça. De fet, tot es comença a 
activar a partir de la cassolada diària, a les 20h de la tarda. Es necessari mantenir tota 
l’acampada per tenir activitats només durant una 1/4 part del dia?

· Tenim una baixa participació en algunes activitats.
· L’acampada té valor com a espai de protesta, trobada i reflexió, i com a llavor de 

l’Assemblea de Cornellà. Cal reflexionar sobre si l’acampada ja ha complert aquest objectiu.

En el cas que l’assemblea decideixi mantenir l’acampada, caldrà reflexionar sobre els punts 
febles de la mateixa i sobre com millorar-los. En el cas que es decideixi marxar, també caldrà 
parlar de com fer-ho (fent un acte especial, per exemple) i quan fer-ho. S’obre el torn de paraula 
(es separen les diferents intervencions amb guions):



- Es defensa continuar amb l’acampada, però condicionat a donar-li vida.
- Vam començar d’hora i tenim en marxa l’Assemblea de Cornellà, però cal assentar-les. 

Proposa d’estar fins el 19-J amb l’objectiu d’assentar l’acampada i l’Assemblea. Si marxem ara 
no haurem perdut, però tampoc haurem guanyat.

- Potenciar l’acampada durant el dia, potenciar la participació de la gent, que no tinguin 
por de proposar coses.

-  Es parla del desgast físic i mental. És cert que hem aconseguit que la gent simpatitzi 
amb el moviment, i també hem obtingut certa resposta popular, però falta gent per convèncer. 
Creu que és necessari aguantar fins el 19-J de cara a la manifestació i preparar-la bé. També 
parla de potenciar la participació per evitar que la gent es cremi.

- Creu que no és un drama deixar l’acampada, sempre i quan el moviment segueixi viu i 
continuem tots connectats. 

- Potser estant tot el dia a l’acampada limitem la nostra energia per fer accions. Encara 
que no siguem a l’acampada podem seguir treballant i lluitant.

- Està molt bé mantenir l’acampada, però hi ha vida més enllà. Planteja com a objectiu 
arribar a molta més gent, cosa que significaria més força de cara a la manifestació del dia 19-J.

- Es valora el suport que es dóna des de les acampades a gent sense cobertura durant 
molt temps (per exemple, a Sabadell amb els sense sostre), estem duent a terme accions 
solidàries autogestionades amb el suport de tots, i això implica més participació. Aquests valors 
solidaris s’estan expandint al món gràcies al fet que ho estem fent. Afegeix que la tasca des de 
comissions no és tant visible però també és un fet.

- Molta gent vindria però té altres problemes. Solució que proposa: fer coses tot el dia, 
potenciar les activitats durant tot el dia, sobretot les infantils.

- Agraïments per estar acampats. Hem d’estar connectats amb totes les assemblees i ens 
anima a continuar acampats de cara al 19-J. Animar a més gent.

- Mentre hi hagi gent disposada a estar acampada l’assemblea hauria de donar suport a 
continuar acampats.

- Tenim la voluntat de seguir, però es remarca que cal canviar la dinàmica durant el dia.
- També en la mateixa línia: volem tenir èxit, però hem de millorar coses. La 

permanència o no és cosa dels que estan cada dia. Cal tenir en compte la feina feta des de 
comissions. Administrar i gestionar la força de la millor manera, sense oblidar les accions.

- Sorgeix la iniciativa que els veïns pengin pancartes des dels balcons. Som molts els 
indignats, però no tots podem venir a l’acampada.

- La majoria de la gent tenia poques expectatives en la manifestació del 31/5/11, però al 
final tots hi érem. Reclama l’esperit d’aquest dia, que ens vam sobreposar a les adversitats, i ho 
relaciona amb l’acampada.

- Si ens quedem, cal compromís.
- Recolzament a la idea de penjar pancartes als balcons. 
- Recolzament a la idea de penjar pancartes als balcons VS Banderes futbol.
- S’anima a la gent a participar en la mesura del que pugui.
- Dóna suport a la continuïtat i proposa convertir el que parlem en assemblees i xerrades 

en accions concretes.
- Ens quedem o no, aprofitem el temps per organitzar la sortida i com serem i com ho 

farem encabat de l’acampada.
- Proposta de graelles per potenciar la participació.
- Podem anar parlant de la continuïtat setmanalment.

Es procedeix a la votació i l’assemblea decideix que CONTINUEM AMB L’ACAMPADA!!! 
Cada divendres es reprendrà el debat.


