
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 24 DE JULIOL DEL 2011 (tarda) 

Ordre del dia 

1. Assumptes sobre la coordinadora de Baix Llobregat 

2. Campanya de retorn de l’assemblea per al Setembre 

3. Punts varis i torn obert de paraula 

 

 

1. Assumptes sobre la coordinadora de Baix Llobregat: 

1.1. - El document d’organització de la coordinadora restarà pendent d’aprovació. 

L’assemblea de Baix Llobregat veu correcte el contingut però s’ha considerat 

necessari el completar el document amb una sèrie d’esmenes que seran 

presentades després de l’assemblea de la coordinadora del Baix de Dimarts, 26 de 

Juliol a l’Hospitalet. 

1.2. - Cal fixar una data per parlar sobre aquest document i el seu contingut, 

principalment les esmenes. 

1.3. – Ens agradaria demostrar que com a assemblea local podem proposar coses i dur-les 

a terme mitjançant la col·laboració entre tots. 

1.4. – Hi ha convocada una manifestació per al 15 d’Octubre. Caldria fixar una sèrie 

d’objectius comuns per a la data. 

 

2. Campanya de retorn de l’assemblea per al Setembre 

2.1. – L’assemblea farà un descans per vacances. La d’avui és la última assemblea de 

Cornellà fins el proper 18 de Setembre a les 19h. a la Plaça Catalunya de Cornellà. 

La intenció es tornar amb una festa a la plaça Catalunya que anuncií el retorn a les 

tasques de l’assemblea, els objectius i les noves propostes. Per a aquesta tornada, 

cada comissió haurà de dur a terme una campanya d’anunciació sobre les seves 

propostes i continguts. 

2.2. – Hem de seleccionar un responsable de cada comissió per coordinar el seu grup de 

treball en la campanya de retorn de l’assemblea. Cada comissió s’ha de reunir i 

generar propostes que seran discutides en reunió de comissions el proper 9 de 

Setembre a les 20h. a la Plaça Catalunya de Cornellà. En aquesta mateixa reunió es 

parlarà sobre com s’organitzarà el retorn de l’assemblea. Abans del 18 de Setembre 

(preferiblement abans del 9), cada comissió s’haurà de reunir per organitzar-se. 



2.3. – Cada comissió haurà de dur a terme una campanya pròpia amb els continguts que 

presentarà el 18 de Setembre, a part de col·laborar en la preparació de la campanya 

de retorn de l’assemblea. 

3. Punts varis i torn obert de paraula 

3.1. – Continguts anuncia una reunió oberta per al proper 3 d’Agost a les 20h. a la Plaça 

Catalunya de Cornellà, per redactar el contingut del document de funcionament i 

dinàmiques de l’Assemblea. 

3.2. – Es fa una breu valoració de la manifestació del dimarts, 19 de Juliol, en la que es 

destaca positivament l’absència de banderes i logotips, però en la que no es va 

poder anunciar la concentració de dimecres davant l’Hospital del Mar. També va 

mancar una mica de coordinació cap al final de l’acte. 

3.3. – Calendari temporal Agost/Setembre: 

 3 Agost – Reunió de Continguts a les 20h  a la Plaça Catalunya 

 9 Setembre – Reunió de Comissions a les 20h a la Plaça Catalunya 

 18 Setembre – Assemblea de Cornellà a les 19h a la Plaça Catalunya. 

 


