
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ – 6 DE JUNY DE 2011 

 

1. Actualitat acampades 

2. Comissions 

3. Perquè volem l’assemblea del Baix Llobregat? Com ens organitzarem? 

 

1. Actualitat Acampades: 

- Barcelona desacampa progressivament però mantindrà la plaça com a punt de 

trobada d’activitats durant el dia. 

- L’Alhambra de Granada ha estat lloc de concentració dels indignats granadins. 

- Les comissions de l’Acampada de  Cornellà de Llobregat s’han adjudicat un color 

amb el qual, mitjançant un braçalet que duran els membres d’aquestes, se’ls podrà 

identificar per a sol·licitar-los-hi qualsevol informació. 

 

2. Comissions 

2.1. – Activitats 

- Necessiten més col·laboradors per a la seva comissió. 

- Dimarts i Dimecres ludoteca a les tardes. 

- Es realitzarà una assemblea infantil per fer els/les infants partíceps d’aquest 

moviment. 

- El Divendres hi ha taller de fer pa “No hi ha pa per tant de xoriço” i Video fòrum a la 

nit. 

- Concert de Promenade pendent de confirmar per dissabte al vespre. 

 

2.2. – Acció: 

- Treballen en: 



 · Dimecres: cassolada mòbil fins l’ajuntament 

· Dissabte: 12h. Concentració silenciosa davant l’Ajuntament de Cornellà  

· Potenciar la concentració dels dies 14 i 15 de juny davant del Parlament de 

Catalunya. 

· Potenciar la concentració del 19 de juny al centre de Barcelona. 

· Tothom que pugui, que porti llençols per a fer pancartes que els veïns/es 

puguin penjar dels seus balcons en suport al Moviment del 15-M. 

2.2. – Immigració: 

- Estan recollint signatures per derogar la llei d’estrangeria. 

 

2.3. – Cuina: 

- Es demana civisme per mantenir la organització de la cuina i facilitzar-ne l’ús. També 

reclamen que els acampats que passin més temps a la plaça tinguin preferència a 

l’hora d’accedir als àpats. 

- S’ha fet un cartell per comptabilitzar a tota la gent que es quedarà a menjar. 

- Proposen de comunicar-nos amb supermercats, escoles i associacions que ens 

puguin facilitar menjar aprofitable per als àpats de l’acampada. 

 

3. Perquè volem l’assemblea del Baix Llobregat? Com ens organitzarem? 

3.1 – Demà, 7 de juny de 2011, es reunirà l’assemblea del Baix Llobregat a la plaça 

Catalunya de Cornellà de Llobregat. 

3.2 – Dissabte 4 de juny assemblea d’indignats dela països catalans a plaça 

Catalunya de Cornellà.  

3.3 – Es van posar en comú tots els pobles : informació general, què fan?, propostes 

de coordinació... 

3.4 – Torn de paraula obert per a tots aquells que tinguin, idees i propostes per a la 

organització i coordinació de les diferents assemblees del Baix: 



· Toni: Hem de tenir clar que d’aqui a un any hi ha eleccions. Ens haurem 

d’organitzar d’alguna manera. Només hi ha tres opcions clares: 

  1. Muntar un partit polític 

2. Pressió social 

3. revolució violenta 

· Jose (de difusió): L’objectiu no és crear un partit. No figura entre els objectius 

i no és una solució. La solució és conscienciar-nos, reeducar-nos... Ens hem 

de mobilitzar (pressió social) i és important que ens organitzem com a 

comarca. 

· Toni: Una assemblea és idílica perquè molta gent no hi participarà, que el 

moviment ja s’està diluint. Per poder mantenir-lo unit, necessitem cinc 

propostes clares per arribar a la ciutadania. S’ha de crear una força comuna. 

· Maria: Hem d’aconseguir que els mitjans de comunicació alternatius arribin a 

la gent. Ens hem de plantejar l’ara en comptes de a un any vista. Les lluites les 

hem de parlar a nivell comarcal/global. Ens hem de coordinar entre tots per fer 

més força. 

· Joan: Aquest és un lloc on els ciutadans es troben, una plataforma d’acció 

social i fins ara aquestes no existíen. La solució és aquesta pressió social (la 

que estem fent). La coordinació com a assemblea de Cornellà és molt 

important. Després ja ens organitzarem com a comarca. Abans de demanar 

una assemblea comarcal, hem de tenir una base. Ara ens relacionem per la 

necessitat que tenim d’intercomunicar-nos. 

A les assemblees comarcals s’ha de buscar un sistema de representants 

consensuada. 

· Ana: El més important és la persistència. Junts fem la força. És important 

mantenir la coordinació entre assemblees a nivell local i comarcal. 

Proposa que es crei un butlletí informatiu de l’assemblea i que hi hagi gent 

dedicada a la seva edició. 

Proposa fer assemblees en altres barris de la ciutat. 



· Mamen: S’haurien de concretar les dates de manifestacions i concentracions 

i recordar les més properes. La informació no arriba a la gent. 

· Anònim: Proposa anar a recollir firmes a les boques de Metro i donar bona 

imatge a les acampades evitant els problemes. 

· Arnau: Si volem una organització comarcal és per mantenir la lluita després 

de les acampades. 

El butlletí requereix de mitjans dels quals ara no disposem. 

Agraïm la col·laboració de qui vulgui i pugui aportar algun ajut a l’acampada. 

A través de l’acampada volem crear l’organització una organització comarcal 

per seguir lluitant en un futur. Hem de mirar a tot el país. 

· Eloi: No hem de pecar d’organització. No podem ser una estructura piramidal 

perquè caurem. Hem de ser una xarxa. Hem de passar el missatge a tot arreu, 

un missatge molt clar. 

· Maria: No aconseguirem fer un canvi en el sistema amb firmes. Fa falta la 

coordinació perquè no som prou gent. 

· Noel: Això és un moviment d’acció i pressió social, hem de fer força amb 

altres municipis. 

 A Madrid han arribat a uns punts concrets entre 56 municipis. 

Internet és un medi de comunicació que se’ls hi escapa de les mans, més 

endavant ja l’organitzarem a tots els nivells. 

· Adrià: Organitzar-nos a nivell comarcal és important, però ara per ara és 

comunicació. Més endavant ja organitzarem a altres nivells. 

 

· Toni: S’han de concretar un punts que arribin més a la gent. 

Internet és una arma molt poderosa. 

Fer un símbol per tots, després fem el que vulguem a nivell comarcal, nacional, 

etc. 



S’han de fer accions concretes orientades a tothom. 

Aprofitar aquest moviment global i unir a la població. 

 

· Tamara:  És important el contacte a nivell comarcal. 

La coordinació ara serà complicada, primer s’ha d’informar i estar en contacte. 

Buscar 4 o 5 punts que ens uneixin a tots i organitzar accions globals a partir 

d’aquests. 

 

· Adrià: Proposar a altres municipis les concentracions als ajuntaments per la 

pressa de pocessió. 

 

· Pedro: Les comissions aniran informant de totes les convocatòries. 

· Enric: Si estem en aquest moviment, és per acabar amb el capitalisme. Tot 

això acaba de començar i encara queda molt per endavant. 

Ens hem de formar, llegint, sobre la situació en la que ens trobem. 

 

·David: Primer de tot hem de tenir clar el que hem de treballar a nivell de 

Cornellà i després anar avançant. Hem de saber el que és al nostre abast. 

 

· Arnau: A Cornellà hem de mirar fins on podem abastar. Hem de mobilitzar la 

gent del nostre entorn, després al país i, en acabat, al món. 

 

Es tanca l’assemblea de l’acampada de Cornellà de Llobregat del 8 de Juny de 

2011. 

 

 



 

 


