
ACTA ASSEMBLEA CORNELLÀ 12/06/2011

• BARCELONA:

- 19/06 Concert a l’Arc de Triomf  Enviar un correu a la comissió extensió 

d’Acampada Barcelona. Hi ha la possibilitat de posar una barraca com 

Assemblea de Cornellà.

- Dissabte 25 a les 19h: Organització entre Barris i Pobles.

• ASSEMBLEA CORNELLÀ

- Dimarts  14  a  les  18:30h:  A  Pl.  Espanya  per  anar  tots  junts  cap  a 

Ciutadella.

- Dissabte 19:  Quedada del  Pont  d’Esplugues per  tal  d’anar  tot  el  Baix 

Llobregat junts cap a la manifestació.

o COMISSIONS:  

ACTIVITATS: (12/06)  Sopar  de  Cloenda,  Foto  Final,  Concert  de  “Rumba  sin 

Rumbo”(20h).

- PROPOSA I APROVAT: Contacte de Sanitat per tal de fer una xerrada i 

informar-nos de la situació que es troben.

DIFUSIÓ: Xerrada als Pins, Reutilització de Pancartes, Flashmove a la INEM.

CONTINGUTS: Proposa reunió de comissions abans de l’assemblea general   

Aprovat.

FALTA DIA DE REUNIÓ DE CONTINGUTS.

• DIA DE REUNIÓ DE LES COMISSIONS:

- Falta proposta de dia de Migració i Continguts!
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PROPOSTA APROVADA: Pròxima Assemblea de Cornellà  Dissabte 18 a les 

19h. 

o PUNTS:  

COM FER DIFUSIÓ: Proposar que les persones afectades col·laborin per tal que 

ells mateixos afrontin els problemes tot tenint el recolzament de l’Assemblea 



de  Cornellà.   Presentar-nos  i  assabentar-nos  de  les  problemàtiques  o 

problema a afrontar i a partir d’aquí donar suport.

CAP D’ALMEDA I FONTSANTA: Informar-nos què està passant realment i saber 

com poder recolzar el NO tancament d’aquests centres.

- Punt important: Cal treballar-ho envers totes les COMISSIONS i mirar què 

pot aportar cadascuna.

PLANS URBANÍSTICS:

Situació: Enderroc del Cinema Pisa i Riberes Salines per fer pisos.  Proposta 

aprovada: Posar-nos en contacte amb les entitats  que estan treballant amb 

aquests temes i mirar com podem treballar conjuntament.

ESPAIS DEL POBLE:

Situació: Can Vegueria i Can Maragall espais buits. Què podem fer amb això? 

Primer cal tenir molt consolidats els altres temes i després saber quina utilitat 

se’ls donarà.

- PROPOSATA APROVADA: Treballar amb Associacions.

ACTIVITATS DIÀRIES A LA PLAÇA:

No  es  portarà  a  terme  perquè  suposa  un  desgast  del  personal  d’acció  i 

d’activitats.  Millor  fer  actes  els  caps  de  setmana  i  a  les  concentracions 

importants.

- PROPOSTA  APROVADA:  Coordinació  entre  comissions,   treballar 

conjuntament les activitats que siguin més importants i realitzar xerrades 

temàtiques sempre que es pugui.

• MENJADOR SOCIAL
• ESPAI perquè les persones que no tenen un lloc fixe on viure, 

trobar un lloc on es puguin empadronar.
• DIFUACCIÓ:  Unir  les  accions  amb  la  difusió.  Poden  treballar 

conjuntament?
• FESTA MAJOR.
• PUNT INFORMACIÓ PERMANENT A LA PLAÇA?
• PROPOSTA: Comissió habitatge?

TEMES PENDENTS PER PARLAR
 DIUMENGE 3 DE JULIOL: Campionat de futbol al Parc de les Aigües!!!!




