
ASSEMBLEA 11/06/11 

En l’assemblea d’ahir es va acordar que l’acampada s’acabava però no es va concretar en quin 

moment concret i de quina manera, que és el que es parlarà avui. Les diferents propostes 

contemplades són demà diumenge, dilluns o dimarts. Es demana a l’assemblea que doni la 

seva opinió i s’obre el torn de paraula (cada guió marca les intervencions): 

- Diu que no va ser-hi ahir però que li han comentat que va ser una decisió difícil de 
prendre la de marxar. Creu que hem d’acabar bé, i que demà és un bon dia perquè hi ha 
activitats programades al llarg del dia i a més a més així podem dedicar les nostres forces 
a fer difusió de les accions del 14, 15 i 19 de juny. 

- Creu que demà no és un bon dia perquè s’ha de tornar tot el material que tenim i si hi ha 
activitats serà difícil. 

- La companya llegeix un text que ha escrit explicant que se sent orgullosa de l’acampada, 
perquè i parla dels valors que ha viscut i de quina manera els ha sentit durant tots aquests 
dies a la Plaça. 

- Proposa declarar dia “oficial” de final de l’acampada demà i dilluns retirar-ho tot. 
- Proposa demà per fer els actes finals, dilluns desmuntar les estructures i deixar les tendes 

de campanya només i dimarts recollir-les perquè així es vegi que marxem cap al 
Parlament. 

- Pregunta què farà la gent de Cornellà quan s’aixequi l’acampada, com podran seguir 
recolzant el moviment? 

- Recorda que cada diumenge es fa l’Assemblea de Cornellà. Pensa que el millor és fer-ho 
demà. 

- Creu que no és problema recollir demà. 
- Es podria deixar un punt d’informació fixe a la Plaça. 
- A part de l’Assemblea de Cornellà que es reunirà els diumenges, les diferents comissions 

s’aniran reunint per treballar durant la setmana. A més a més, creu que el blog pot ser 
una gran eina de comunicació i informació. 

- Hi ha gent que no té internet i no pot consultar el blog, per això posar un punt fixe amb 
informació a la Plaça. 

- Cal que no es quedi com que l’acampada ha acabat per crisis, que hi hagi alguna cosa que 
faci que es vegi que seguim organitzats. 

- Proposta de fer, a part de la reunió de diumenge, 2 assemblees temàtiques a la setmana./ 
La gent que té coses no trigarà només una hora en desmontar-ho tot i tampoc es vol 
perdre les activitats. 

- Creu que està bé quedar-nos fins dimarts. 
- Ara que ve el bon temps, diumenge a les 19h és una mala hora per fer l’Assemblea ja que 

la gent estarà a la platja i potser no ve a la Plaça. 
- Demà és un bon dia per recollir-ho tot de cop, tots junts, que es vegi que anem tots a una, 

sinó quedaran 4 gats a l’hora de recollir. 
- Des de difusió ens recorden que demà al matí es posa un punt d’informació a Can 

Mercader ja que se celebra una cursa i hi haurà molta gent. Es demana gent que hi pugui 
anar. S’ha quedat a les 8.30 a la Plaça Catalunya. 

- S’ofereix voluntari per demà. 
- Proposa recollir dilluns les tendes grans (cuina, carpes…) i dimarts recollir les tendes de 

campanya. 
- Creu que cal posar la poca energia que ens queda per fer difusió dels actes que vénen i 

recolzem. Si la gent que es queda a dormir es vol seguir quedant, ho respectarà. 
- Pensa que ha de votar la gent que està acampada. Proposa que l’Assemblea de Cornellà 

es vagi fent en diferents places. 
- Vol que no marxem, que ell es quedarà i si ens n’anem el deixem sol. 



- És de l’associació Justicia Hipotecària de l’Hospitalet. S’han unit al moviment del 15M i 
creu que hem de seguir lluitant i no abandonar. 

Es recorda que la decisió de marxar es va aprovar ahir a l’assemblea. S’ha de recordar també 
que el que s’acaba és l’acampada però que el moviment continua endavant. Es pregunta si es 
vol fer la votació sobre les diferents propostes que han fet o si hi ha alguna aportació més. Hi 
ha més intervencions, seguim: 

- Creu que les propostes que s’han fet fins ara són antagòniques entre elles i que cal fer 
propostes on s’arribi a consens. Proposa de desmontar demà les tendes més grans i la 
resta quan es pugui. 

- Com la lluita continua, cal definir bé quan es reuneixen les comissions perquè tothom 
ho tingui clar quan marxem i pugui anar-hi. 

- Si demà s’ha de fer el cuscús potser no és viable treure la carpa de cuina demà i és 
millor fer-ho dilluns i dimarts. 

- Proposa parlar els problemes de convivència que hi ha hagut per arreglar-los abans de 
marxar. 

No hi ha més intervencions. Es recullen les propostes fetes fins ara. S’aprova que demà sigui el 
dia “oficial” de final de l’acampada. Es fan votacions sobre si es comença a recollir a partir de 
demà mateix o si es fa entre dilluns i dimarts. S’aprova que es farà entre dilluns i dimarts. 

Des de la comissió d’activitats es fa la proposta de convidar a tothom qui ha format part de 
l’acampada durant tots aquests dies i col·locar-nos tots fent la forma de l’estrella del logo de 
l’acampada i fer una foto des d’algun dels balcons que donen a la Plaça. (S’APROVA). 

Es recorden les dates de les diferents accions que hi ha per la setmana que ve. 

Es reuneixen les diferents comissions. 

Cornellà de Llobregat, dissabte 11 de juny de 2011. 


