
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ - 8 de Juny (Vespre) 

 

Ordre del dia 

1. Posada en comú de la feina feta i a fer per les comissions. 

2. Resum de l’assemblea del Baix Llobregat. 

3. Torn de paraula obert i opinions 

 

1. Posada en comú de la feina feta i a fer per les comissions. 

Acció: 

Comença assemblea després cassolada itinerant. Recordem assemblea Baix 

d'ahir i futurs actes com l'enterrament de la democràcia. 

Votació funeral per la democràcia: Majoria a favor (Aprovada) 

Activitats: 

Horaris Divendres: 

18:00 - Taller de pa per tant de xoriço 

19:00 - Promenade  

21:30 - Cinefòrum 

Les samarretes per estampar estan en camí. Les van fent com poden i encara en 

falten moltes. 

Laboral: 

Dijous, 9 de Juny, després de l'assemblea hi haurà una xerrada sobre i amb gent 

a l’atur. 

Comunicació: 

Puerta del Sol desacampa diumenge però continuen assemblees, com a 

Barcelona. Acampada Sol és davant del Congrés i hi ha unes 70.000 persones 

adherides. 

El més important és el moviment assembleari i tot el que en deriva. 14 i 15 

davant del parlament són els moviments. 

Recollida de diners durant l’assemblea, per pagar les octavetes a la impremta. 

Immigració: 

Cada dia es reuneixen després de l'assemblea per interpretar-ne el contingut, i 

fan propostes: 



 · Crear la comissió de convivència (per intervenir en cas de problemes de 

 civisme a la plaça) 

· Preparar un dinar multicultural (que cada grup ètnic prepari un plat 

típic) 

· Proposar d'anar passant de visita per totes les acampades de Barcelona i 

rodalies 

Cuina: 

Si algú pot aportar menjar com enllaunat i no (de primera necessitat), se li 

agrairà molt perquè el rebost està sota mínims. 

Intentar convertir els dinars en un espai de coneixença i col·laborar i dinamitzar 

els dinars fent participar a la gent. 

Difusió: 

Qui pugui fer còpies de la octaveta serà molt agraït i també cerquen gent que les 

pugui repartir. 

 

2 - Resum de l’assemblea del Baix Llobregat. 

Es va proposar de coordinar-nos totes les assemblees del Baix, el com i el quan. Encara 

falta discutir-ho i aprovar-ho. 

La conclusió va ser el passar-nos informació entre acampades sobre la situació de cada 

localitat. 

Fer pinya com a  comarca sobre els fets que preocupen als habitants del Baix. 

Dimarts, 14 de Juny, acampada al Parlament i dia 15 concentració davant Parlament. 

Van sorgir tota una sèrie de propostes que es discutiran el Diumenge. 

 

3. Torn de paraula 

- Home 1: Ve de Sant Joan Despí a donar suport. Demana de portar una tenda de 

campanya per acampar aquí. L'assemblea vota que sí, que pot (APROVAT). Anit es va 

parlar a St. Joan que la cosa s'estava apagant perquè és més petita i estan molt cremats 

pel temps que porten acampats. Creu que unint-nos tots, amb força, aconseguirem tirar 

la cosa en davant. Aplaudeix el nostre bon ambient i demana que tothom s'uneixi en la 

lluita. 

- Keren: Treballa en una multinacional d'alimentació. Els aliments frescos i no frescos, 

set dies abans de caducar, són llençats a les escombraries (ella ho fa cada dia). Fa uns 

anys es va deixar de llançar al carrer i es va decidir ficar-los en camions de reciclatge 

municipals. Proposa plantar un cartell al seu supermercat per demanar menjar. 

- Núria: Referent a la Keren, li ve al cap que potser podríem fer una proposta en base al 

tema dels menjadors socials. // Necessitaríem pancartes (lona) perquè se'ns ha acabat. // 



Des d'activitats i difusió s'ha plantejat que cadascú es pugui fer una pancarta per a cada 

balcó. 

- Oliva: Aprofitant que hi ha molts escaladors, proposa que es pengin pancartes de llocs 

emblemàtics i alts de la ciutat, com ponts o la Torre de la Miranda. 

- Juan: Ens felicita i ens dóna les gràcies per ser-hi cada dia. Se sent identificat amb 

nosaltres tot i que no pot venir. Té un petit negoci a Cornellà i considera que els petits 

empresaris són els més cremats i volen el millor per tot Cornellà. Proposa que anem a 

tots els petits comerços de Cornellà i hi deixem octavetes per que la gent els vegi. 

- Home 2: Proposta a activitats, que facin una cassolada a cada barri (com a Sant Boi) 

perquè està tenint molt d'èxit. 

- Jose: Com hi ha persones que els hi costa expressar-ho en públic. Que escriguin en 

paper les seves propostes i les entreguin a les comissions corresponents. 

 

Es tanca l'assemblea l’assemblea d’avui. Ara reunions de comissions. Gràcies i fins 

demà. 


