
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 1 DE JUNY DEL 2011

Ordre del dia: 

• Introducció de l’assemblea temàtica: Immigració
• Xerrada de “Cornellà sense fronteres” / Comissió d’immigració
• Torns de paraula i propostes de millora sobre la temàtica
• Varis

• Xerrada   de “Cornellà sense fronteres / Comissió d’immigració  

- Llei d’estrangeria:

Discriminació  entre  la  pròpia  immigració:  Els  immigrants  de  les  antigues  colònies 
espanyoles  en 2 anys poden tenir  la residència,  mentre  que els  africans fins que no 
porten 10 anys al país no poden començar a tramitar-la.

Depenent del país de l’immigrant, allà on hi ha un acord de reciprocitat poden votar, 
mentre que la resta no. 

Reforma llei d’estrangeria 2010: a partir d’ara es poden expulsar menors i es dificulta la 
reagrupació familiar. 

La immigració redueix la baixa natalitat i agafa les feines que altres no volen, però són 
persones i se’ls ha de tractar com a tals.

La militarització de les fronteres suposa en molts casos la modificació de la trajectòria 
del viatge de les persones que emigren i suposa també més morts.

- Centre d’internament d’estrangers (CIE):

Centres d’internament d’estrangers: lloc on es concentren a les persones que no tenen 
papers a l’espera de l’expulsió. 

És  gestionat  per  Interior,  no  tenint  una  gestió  transparent  així  com  no  es  dóna 
informació a les organitzacions que lluiten pels drets dels immigrants des del 2009. 

Als CIEs no hi ha assistents socials, sinó només cossos de seguretat. 

Es  vulneren  drets  humans  com  la  llibertat  religiosa,  ja  que  no  els  deixen  resar 
conjuntament, o com necessitats físiques bàsiques no deixant-los anar al lavabo a la nit.



- Resposta d’alguns òrgans de Govern:

Directiva de la Unió Europea per regular l’expulsió (Directiva de la vergonya):

Existeix un fons per facilitar i agilitzar l’expulsió, així com s’augmenten els dies de 
retenció en els CIEs. 

Generalitat  de Catalunya: Imposa unes condicions als immigrants per aconseguir els 
papers com tenir un nivell de català. 

Ajuntament de Barcelona: Prohibida la venta ambulant i el Top manta amb penes com 
multes i/o presó.

Ajuntament  de Cornellà de Llobregat: S’ha negat  el  fet  de la immigració.  No hi ha 
mediadors ni assistent social, així com es compliquen les prestacions socials: per un pis 
de protecció oficial  s’ha de tenir  5 anys de residència.  Pel que fa a l’educació,  s’ha 
retallat personal que facilitava la integració de l’immigrant així com han disminuït les 
aules d’acollida, mantenint-se només en els llocs on el nombre d’alumnes es molt alt. La 
Comissió d’immigració considera que els espais de benvinguda educativa són espais 
segregadors perquè la millor manera d’aprendre és compartint l’espai amb els infants 
nascuts a Cornellà. 

• Torns de paraula i propostes de millora sobre la temàtica  

(es  separen  les  diferents  intervencions  amb  guions  (-)  i  s’escriuen  en  cursiva  les 
propostes  que  han  sortit  en  l’assemblea  i  que  es  treballaran  en  la  Comissió  de 
Continguts per plantejar-les a l’Assemblea de Cornellà).

- Els  espais  d’acollida  són  necessaris  per  la  posterior  sociabilització,  ja  que 
permeten aprendre el idioma més fàcilment.

- L’ajuda que es pot donar a l’INEM està condicionada per la integració.
- “Els immigrants no són eines ni instruments, són víctimes que pateixen igual que 

els que participen a les acampades. De aquí y de fuera, la misma classe obrera.”
- La  immigració  és  un  problema  global  que  suposa  “papeleo”,  “burrocracia”, 

demostrar convalidacions de feina... Per obrir la ment es recomana viatjar molt.
- L’extrema dreta fa discursos que busquen la divisió entre els immigrants i “els 

d’aquí”. Es proposa molestar els actes de l’extrema dreta.
- Es planteja la traducció de l’assemblea perquè tots entenguem i puguem dir la  

nostra. 
- La situació de la immigració està empitjorant perquè se’ls està culpabilitzant de 

la crisi. 
- Proposta contra la xenofòbia: posar-se en contacte amb d’altres organitzacions  

i crear-ne una per treballar contra el racisme i la xenofòbia.
- No hi ha fronteres pel capital  però si per les persones. Proposta d’un idioma 

universal.



- Pressionar a l’administració per treure les barreres que tenen els immigrants  
per aconseguir el contracte que els permet tenir papers. 

• Varis  

(es  separen  les  diferents  intervencions  amb  guions  (-)  i  s’escriuen  en  cursiva  les 
propostes  que  han  sortit  en  l’assemblea  i  que  es  treballaran  en  la  Comissió  de 
Continguts per plantejar-les a l’Assemblea de Cornellà).

- Es  demana  informar  a  l’Assemblea  de  la  situació  de  Barcelona  i  d’altres  
acampades properes, així com es proposa identificar les persones que formen  
part de l’assemblea posant un crespó blanc al balcó de casa.

- Es planteja  no realitzar  la xerrada sobre el  Síndic de Greuges per fer-la una 
persona vinculada a la història política de la ciutat. L’Assemblea vota que si que 
es fa.   

Part  d’aquesta  assemblea  va ser  traduïda  a  l’amazig  i  a l’àrab,  així  com es  van fer 
intervencions en aquests dos idiomes, en català i en castellà.

Cornellà de Llobregat a 1 de juny de 2011


