
ACAMPADA CORNELLÀ. ASSEMBLEA 10/06/2011 

· Parlen les comissions. · Actualitat del moviment. ·Continuïtat acampada. 

 

· PARLEN LES COMISSIONS: 

ACTIVITATS: Es fa una crida perquè s’uneixi més gent a la comissió, ja que tenim 

dificultats per organitzar les activitats. S’ha anul·lat el taller de pa i el concert de 

Promenade a causa de la pluja, el cinefòrum programat per les 21.30h està en dubte 

(segons el temps). Es recorda l’agenda programada per demà i diumenge. Diumenge hi ha 

pizza amazigh per dinar i cuscús per sopar, i hem de dir que els comerços locals de 

Cornellà ens han donat un cop de mà abastint-nos d’aliment, gràcies! 

LABORAL: Les reunions de la comissió laboral es faran cada dilluns i dijous a les 19h. 

IMMIGRACIÓ: Es recorda la concentració programada pel dia 18/6/2011 davant el CIE de 

Barcelona. La convocatòria és a les 16h a Pl. Espanya. 

DIFUSIÓ: S’anuncia que estarem a la cursa de les 8h del matí del diumenge al barri 

d’Almeda. Es farà difusió del moviment a través de repartiment de pamflets, punt 

d’informació, malabars, música... 

ACCIÓ: Demà a les 11h del matí estem convocats a Pl. Catalunya per celebrar el funeral de 

la democràcia. Es fa una crida perquè vingui molta gent i s’expliquen les instruccions com 

que hem d’anar vestits de dol, amb flors i la samarreta de l’acampada. 

· ACTUALITAT DEL MOVIMENT:  

· Joan fa una reflexió sobre la reforma laboral que s’està debatent aquests dies. Parla de 

major flexibilitat interna a les empreses, cosa que com sempre, perjudica als i les 

treballadores. També explica els danys cap al conveni col·lectiu, que ara podrà caducar en 

2 anys/8 mesos,  i que suposa una pèrdua d’allò que tant va costar d’aconseguir en el seu 

moment pels moviments obrers. Acaba reflexionant sobre el trencament de negociacions 

entre sindicats i patronal, amb la idea que la patronal tindrà un terreny més planer d’aquí 

a un any, amb el probable accés al govern del PP. 

· L’AA.VV. d’Almeda ha passat la marxa contra el dispensari del barri al dia 21/06/2011 

(estava programada pel 16/06/2011), per no coincidir amb altres mobilitzacions. 

· S’anuncia la notícia sobre la detenció de la “cúpula” d’Anonymous, als quals se’ls ha 

aplicat la llei anti-terrorista. 

· Aquest matí a Sant Joan Despí s’ha identificat i multat un company per posar una 

pancarta. Tot i la solidaritat dels veïns, el company ha estat multat. 

· S’aclareix de nou que acampadabcn només deixa de pernoctar. L’activitat diürna 

continua, hi ha estructures fixes que no es mouran. 

 



· CONTINUÏTAT DE L’ACAMPADA: 

 Comencem el debat sobre la permanència de l’acampada a Pl. Catalunya de Cornellà del Ll. 

Des de la comissió de continguts s’ha fet una llista de motius favorables i contraris a 

marxar: 

MOTIUS A FAVOR DE LA CONTINUÏTAT MOTIUS EN CONTRA DE LA CONTINUÏTAT 
· L’acampada és un punt de trobada. 
· Estem presents al barri. 
· Convivim aplicant la democràcia. 
· Cursos accelerats d’assemblearisme. 
· Fomenta les relacions humanes. 
· Capacitat de suministrament de menjar i acollida 
per a persones sense recursos. 
· Capacitat de organitzar petits events 
“multitudinaris”. 

· Dinàmiques ha consolidades. 
· Transmet una imatge negativa. 
· Coordinar l’acampada pren temps a les comissions, 
lluita, debats... 
· Problemes de convivència. 
· Festa Major, que comença el dia 23/6/2011. 
· Tot és massa intens, necessitem descansar i 
reflexionar. 
· L’evolució de participants és negativa. 
· Sembla que es perdin els objectius de vista. 
· Podem tornar a acampar quan volguem, les places 
són del poble. 

 

Es llegeix la llista i s’obre el torn de paraula (cada guió marca una nova intervenció): 

· Marci: Es mostra favorable d’aguantar fins el dia 14 i traslladar-nos a l’acampada del Parc 

de la Ciutadella. Els motius són principalment la convivència, és difícil de gestionar. D’altra 

banda, proposa seguir amb les assemblees de Cornellà de cada diumenge, i mantenir una 

estructura fixa a Pl. Catalunya on sempre hi hagi gent per seguir presents i amb la difusió 

del moviment. 

· Comi. Continguts: Expliquen la proposta que també han preparat. Proposen: mantenir les 

assemblees de Cornellà (diumenges), fer reunions de coordinació de comissions abans de 

les assemblees generals, un o dos debats temàtics/setmana, cassolades des de casa. En cas 

de marxar seria dilluns o dimarts. 

· Veí: Creu que marxar és una decisió que cal prendre, ja que l’acampada ja ha fet la seva 

funció d’unir i conscienciar la gent, a més del cansament que acumulem. Dóna suport a la 

proposta del punt d’informació fix, que serviria per seguir difonent accions i 

mobilitzacions. Dóna notícies de Marcos, el noi que feia una ruta per totes les acampades 

d’Espanya, i que actualment es troba a Lleida, que ens envia molts records. 

· Jose: Ahir van venir 3 companys de BCN que van marxar pels problemes de convivència. 

Allà, la majoria ha deixat de pernoctar però es mantenen estructures fixes per mantenir 

l’activitat diürna. Els companys de BCN ens animen a aguantar fins el 14, per anar al 

Parlament. 

· Joan: Des de BCN demanen que fem cartells propis per dimarts, però han preparat 

paquets des d’allà per si la gent no en porta. 

· Veu l’evolució de la gent acampada i nota cansament a les cares, no podem permetre 

semblar cansats. Proposa treballar menys, i amb més efectivitat. Si estem bé arribarem 

més lluny. 



· Joan: L’acampada ha fet la seva feina, ara hem de sumar esforços a l’Assemblea de 

Cornellà, que permetrà (1 ass./setmana) la participació no només de joves. Tots hem de 

canviar Cornellà. 

· Fede: Es mostra content per la resposta que hem donat nosaltres i la resta de pobles que 

han acampat. El tema important d’ara és què fem a partir de dilluns? Com mantenir el 

moviment viu? Aquests temes s’haurien de parlar a l’assemblea de diumenge. 

· Joan: Proposa que continguts prepari molt bé l’assemblea de diumenge.  

Procedim a votar si seguim amb l’acampada o no.  

Vots a favor de continuar acampats: 37. 

Vots en contra de continuar acampats: 54. 

S’obre un petit debat ja que no hi ha hagut cap intervenció favorable a seguir acampats 

però 37 persones s’hi mostren partidàries. Es torna a obrir torn de paraula: 

· Adrià: S’ha de marxar per permetre que el moviment continuï, pregunta si la gent que vol 

quedar-se està pel moviment. 

· Fede: Hi ha situacions diferents en cada persona, hi ha companys que s’han afegit a les 

acampades més tard i que estan més frescos, per tant és lògic que vulguin quedar-se. Hem 

de pensar en la gent que porta més dies i creu que la seva opinió hauria de tenir més valor. 

Es tradueix la situació i un resum de les diferents opinions a l’amazigh. 

· Joan: Davant d’aquesta situació, en la que no hi ha una majoria aclaparadora, es planteja: 

hi ha por a perdre l’espai? I respon que és un espai públic, per tant és nostre i hi podem 

tornar quan volguem. Demana respectar el col·lectiu. 

· Ben Amar: La gent a tota Europa està sortint a les places per reclamar els seus drets 

davant dels seus governs. Si no lluitem per aixecar-ho tot de nou ens quedarem donant 

voltes a coses sense sentit. 

· Vol plantejar el sentit de ser aquí. Creu que la Pl. Catalunya ha esdevingut un símbol per a 

Cornellà d’aquest moviment i si marxem deixarem de ser visibles, deixarem de ser el 

símbol. Pot haver-hi diversitat d’opinions, però nosaltres som la imatge del moviment a 

Cornellà. 

· Marta: No hem de tenir por de perdre la plaça. Vam començar per lluitar pels nostres 

drets, però hem eprdut força i n’hem d’agafar per seguir junts, organitzant-nos i lluitant. 

Ens quedem o no, demana unió per part de tots. 

· En la línia de l’anterior comentari. En comptes de por hem de tenir més ganes. Qui ha de 

decidir si quedar-se o marxar és qui dorm aquí sempre. La imatge del moviment és Pl. 

Catalunya però podria ser-ho un altre lloc, o una altra cosa. La imatge som nosaltres on 

estiguem i el que fem. 

· Èlia: L’objectiu d’estar acampats era formar l’Assemblea de Cornellà, objectiu ja assolit. 

Aquí seguirem per ara cada diumenge a les 19h, i per tant, la imatge de la plaça no morirà. 



· Mamen: Dilluns és festiu, perquè no replantegem el tema diumenge? Si diem que marxem 

podríem perdre força pel cap de setmana. 

· Joan: Tothom té dret a votar si ens quedem o no, l’opinió de ningú val més. Veu 

problemes a replantejar el tema diumenge perquè diumenge cal parlar de coses més 

importants. Està d’acord amb mantenir la simbologia, això ho aconseguim amb el punt 

d’informació. Busquem la millor solució entre tots per seguir junts. 

· Comi. Creativitat: Admeten poca participació a les assemblees, però fan la feina que 

poden. La gent de Cornellà hauria de tenir la voluntat de quedar-se i fer-se escoltar, ja que 

és més potent que el punt d’informació o assemblees cada diumenge. El moviment és 

seguir acampats. 

· Marci: El problema principal és la convivència. Ahir a la nit van tornar les mateixes 

persones implicades en l’incident d’abans d’ahir a la nit. Li sembla bé el que diu la gent que 

es vol quedar, però és inviable. La gent que està acampada ha de decidir sobre la seva 

continuïtat, perquè és aquesta gent la que està aquí. No hem de deixar que es carreguin el 

moviment. 

· No es pronuncia sobre seguir o no, creu que cal reflexionar. La opció que li sembla millor 

és marxar pel 14/6/2011 però seguir l’activitat de dia. 

· Maria: Dubta com es reuniran les comissions si marxem. Hi ha comissions que necessiten 

una infraestructura. 

· Es respon que això cal discutir-ho diumenge (com ens organitzem després de 

l’acampada?). D’altra banda, afegeix que l’evolució de l’acampada està sent negativa, i 

creixen problemes externs que ens treuen temps. Els que estem acampats volem canvis, i 

aquests s’aconsegueixen a través d’accions, o d’implicació en les comissions, més enllà 

d’estar acampats. 

· Adrià: Costa molt d’esforç mantenir l’acampada,a vegades som molt poca gent i la 

imatge/símbol que donem tampoc és positiva. 

· La gent s’està movent per tota Espanya, estem en lluita per aconseguir alguna cosa. Hem 

de seguir acampats i amb més força per aconseguir el que demanem. 

· Ben Amar: D’aquí no marxem fins que no ens donin els canvis que volem. La crisi és una 

estafa, això ens uneix a tots i tothom hauria de venir. 

· En contra de seguir acampats, dormint no s’arregla res. 

· Tothom té dret a votar aquesta decisió donat que hi ha gent que si no està sempre a la 

plaça és perquè treballa o té altres ocupacions. Tant si ens quedem o no, hem d’estar 

orgullosos del que hem fet, ens estem movent i estem aguantant. També vol felicitar per 

l’actuació que van tenir els acampats ahir a la nit, quan van aparèixer els implicats en els 

accidents de la nit anterior, i es va mediar amb ells i es va gestionar el problema sense 

repressió. 

· Està a favor de marxar donat que la gent no està fresca i s’ha perdut l’esperit. 



· Agraeix a l’acampada que li cedissin una tenda. Li sembla malament desacampar perquè 

hem de seguir lluitant. Demana si us plaus que no aixequem l’acampada. 

· Sobre quedar-se o no. La força d’un moviment està en el factor no etern, la gent que està 

acampada pot acabar sent vista com un moble. Es mostra més partidari de fer accions i del 

punt d’informació permanent. Reclama més participació en la penjada de pancartes als 

balcons. 

· L’acampada era per cridar l’atenció i establir eines però hem d’evolucionar en una altra 

cosa i no estancar-nos. 

· Aziz: No hem de marxar per motius de seguretat, neteja o descans. A través de 

manifestacions i vagues no hem aconseguit res, doncs el que ha passat al nord d’Àfrica ha 

estat fruït de les acampades. L’assemblea és necessària perquè ens dóna temps per 

debatre idees i preparar activitats. 

· Joan: Avui hem de decidir. Demana una visió en clau moviment i no existencialista. A 

Egipte les accions i manifestacions també van ser determinants. Pensem en el futur, les 

acampades han perdut força i hem d’evolucionar per canviar les coses, que és el vertader 

objectiu. 

Es torna a votar si seguim amb l’acampada o no. 

Vots a favor de continuar acampats: 37. 

Vots en contra de continuar acampats: 53.  

S’aprova la votació, però donat que no marxem avui es reobre el debat sobre convivència. 

Ahir van sorgir tres propostes: 1) exercir com a mediadors amb persones que molestin. 

2)expulsar persones que molestin. 3) recórrer a la policia si apareixen persones que 

molestin. S’obre torn de paraula: 

·  L’opció de trucar la policia només va ser proposada en cas de violència. Evidentment, 

sempre el primer que farem serà dialogar, però arribats al punt que hi ha violència les 

persones presents hauran de decidir què prefereixen fer. 

· Si el diàleg no funciona, s’ha d’expulsar d’alguna manera. 

· Hem mediat en els conflictes i no hem aconseguit gran cosa. Quan ha vingut ambulància i 

policia tampoc han solucionat el problema. Creu que si tots demanem que marxin els que 

molesten es sentiran rebutjats i marxaran. 

· Comenta que a Sabadell han passat coses similars, creu que l’origen dels problemes és 

l’alcohol. Creu que seria millor prescindir de la policia i lluitar contra els que molesten 

amb paraules. 

·L’expulsió no és possible ja que estem en una plaça pública. Solució: mediar i dialogar, si 

no es calma la situació trucar l’ambulància. 



· La plaça és positiva com a lloc d’acollida, però aquí no som especialistes i el nostre 

objectiu és lluitar per canviar el món. Proposa treure les tendes que estan buides perquè 

les ocupen sense permís persones que després molesten a l’acampada. 

· Ahir es va dialogar i tot va acabar bé. A tot arreu hi ha gent que molesta. Anima a seguir 

dialogant. 

· La gent que viu al carrer no troba solucions i ningú les hi dona. Perquè l’administració no 

fa res? 

· Proposa denunciar les persones que venen a molestar. 

S’obren varies discussions dins l’assemblea. Es posa ordre i arribem a la conclusió que:  

Tots estem d’acord amb el diàleg i la mediació a l’hora resoldre conflictes, i condemnem 

qualsevol tipus de violència. Expulsar la gent que crea conflictes no és una solució, doncs la 

plaça és pública, i aquesta gent pot tornar en qualsevol moment i crear un conflicte encara 

més gran. La gent que està aquí quan es produeix el problema és qui ha de gestionar la 

situació com bonament sàpiga i cregui (no som mediadors professionals, l’únic objectiu ha 

de ser evitar problemes). Si és necessari trucar ambulància o policia es farà, com ha s’ha 

fet anteriorment quan un noi va ser agredit (no som metges). 

 


