
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ  5 DE JUNY DEL 201 1 

Ordre del dia:  

• Situació actual de les Acampades 
• Comissions (si cal) 
• Introducció de l’assemblea: Assemblea Cornellà  
• Torns de paraula i propostes de millora sobre la temàtica 

 

• Situació actual de les Acampades  

(s’adjunta document) 

• Assemblea Cornellà 

Definició de l’Assemblea Cornellà: 

Punt de trobada dels veïns i veïnes de Cornellà per ajudar-nos mútuament, 
com també un espai que pren iniciatives sobre aspectes que afecten a la nostra 
ciutat.  

Un primer aspecte on vol treballar l’Assemblea de Cornellà és contra el 
tancament dels Centres d’Atenció Primària de la nostra ciutat, unint forces amb 
les entitats que ja hi estan treballant.  

A partir d’aquest exemple s’obre el torn de paraula per plantejar com treballar 
des de l’Assemblea. 

Des de la comissió de Continguts es proposa centrar-se en temes locals i 
sumar forces amb altres entitats. 

• Torns de paraula i propostes de millora 

(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). 

- Estar a favor d’accions puntuals, per exemple els desnonaments que es 
poden estar produint a la nostra ciutat, així com unir-se amb d’altres 
entitats. Portar a terme Iniciatives Legislatives Populars per canviar les 
lleis. 



- Es planteja que les propostes que es facin vagin entorn 3 preguntes: 1) 
Com volem que sigui l’Assemblea?; 2) Com ens difonem i contactem 
amb la gent?; 3) Quins objectius tenim?.  

(a partir d’aquest moment els torns de paraula i les propostes que fan 
referència a aquestes preguntes s’identificaran amb el número 
corresponent.) 

- Relacionar les lluites locals amb les lluites globals. 
- Crear un Menjador Popular a la Plaça Catalunya autogestionat. 3) Lluitar 

contra l’atur i per un subsidi universal. 
- Hi ha persones, sobretot gent gran, que no sap el que estem fent. 2) 

Escriure un document amb 5 coses concretes i repartir-los. Com per 
exemple “que els polítics siguin transparents i que compleixin el seu 
programa”. 

- 2) Establir una relació de reciprocitat amb les Associacions de Veïns de 
Cornellà. 

- 1) Formalitzar-nos creant un organisme legal per poder tramitar coses.  
- Es considera que els 4 punts del Manifest de l’Acampada del Sol 

(Madrid) són insuficients. Hauríem de ser clars amb les nostres 
reivindicacions de caràcter social i econòmic. 3) Hauríem d’establir lluites 
globals, com seria la manifestació del 19 de juny, i vincular lluites 
concretes de cara a una vaga general.  

- 2)  Impulsar un butlletí de l’Assemblea de Cornellà, com estan fent a 
Cerdanyola. 2) Anar nosaltres a la gent enlloc de la gent a nosaltres. 

-  En resposta a la proposta de lluitar contra els desnonaments des de la 
comissió de Difusió es diu que ja s’ha contactat amb la Plataforma 
d’Hipoteques. En resposta a la proposta de la vaga general es planteja si 
fer-la donaria un bon resultat.   

- En resposta a si som clars amb les nostres reivindicacions, des de la 
comissió de Continguts s’explica que les nostres reivindicacions tenen 
un caràcter social. També es diu que les reivindicacions de Madrid ens 
afectarien poc com a ciutat.  

- Es proposa un campionat de futbol muntat per l’Assemblea Cornellà. 
- Seria important tenir una coordinació amb pobles i ciutats del Baix 

Llobregat, per poder realitzar lluites conjuntes, com seria el cas del 
transport públic a la comarca que en aquests moments no és l’adequat. 

- Es demana als participants de l’Assemblea més implicació a les 
comissions. 

- 2) Començar a fer Assemblees en les que hi hagi persones que ens 
puguin explicar la lluita. 

- 3) Aturar alguns projectes urbanístics i pressionar per tenir uns 
equipaments de qualitat a la ciutat. 



- 3) Que l’Ajuntament de Cornellà permeti que els immigrants es puguin 
empadronar en algun espai. 

- 3) Reivindicar també els espais que ja estan construïts perquè siguin tal i 
com els vol el poble. 

- 3) Que no hi hagi més subvencions per a aquelles associacions que van 
en línia de l’Ajuntament respecte a d’altres que no i que sigui un procés 
transparent. 

 

 

 

 

 

 

 

Cornellà de Llobregat a 1 de juny de 2011 


