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ACTA ASSEMBLEA GENERAL  26 DE JUNY DE 2011  (4a) 

 
1. Posada en comú del treball de les comissions. 
- ACCIÓ (Reunions Dilluns a les 20h Plaça Catalunya):  

Comencen a organitzar-se internament a partir del plantejament d’objectius concrets a partir 
dels quals organitzar accions concretes.  
Normalment fan les reunions dilluns a les 20h a Plaça Catalunya de Cornellà però la setmana 
que ve l’han canviat a dimarts 28 amb l’objectiu principal de posar en comú la  pluja d’idees 
d’accions en relació amb els objectius plantejats que portem pensades individualment.  
PROPOSTA: La nit del 15 al 16 de cada mes tornar a acampar a un punt diferent de la ciutat 
acompanyant l’acampada amb una activitat o acció. S’APROVA LA PROPOSTA.  
Acció es farà càrrec de plantejar el calendari d’aquesta acció i els llocs on s’acamparà cada mes 
tot tenint en compte l’actualitat de la ciutat per si es pot lligar amb alguna protesta de 
l’assemblea. 
 

- DIFUSIÓ (Reunions Dimecres a les 19h Plaça catalunya):   
Estan en procés de fer un mailing a totes les associacions de la ciutat per tal de donar-nos a 
conèixer . 
PROPOSTA: Dissenyar un punt d’informació físic que estigui fixe a la Plaça Catalunya com 
alternativa a tots els punts generats des de plataformes digitals. S’APROVA LA PROPOSTA i hi 
ha dues persones que s’ofereixen a fer un cop de mà en el tema a la comissió de difusió que 
seran els que ho gestionin; En  Martí  i n’ Ezequiel  
Respecte a aquest punt s’obre un debat: DEMANEM PERMÍS A L’AJUNTAMENT PER INSTAL·LAR 
AQUEST PUNT? S’obre a debat:  
Meri: Opina que no deuríem demanar res a l’ajuntament ja que després ells ens podran posar 
condicions i creu que hem de ser un moviment independent i autònom que hagi de donar 
explicacions ni deure res a ningú. Creu que seria incoherent per la nostra part. 
Joan: Creu que sí que s’hauria de demanar el fet de poder tenir un punt d’informació propi a 
l’ajuntament per tal d’esgotar les vies democràtiques i d’aquesta manera tenir més arguments 
a favor de la nostra lluita en cas de que no se’ns permetés.  
Fede: Ell proposa no demanar-ho sinó simplement comunicar-ho ja que com a ciutadans de 
dret tenim el dret a la lliure expressió i comunicació.  
 Pedro: Com que no arribem a cap acord proposa que sigui la comissió de difusió qui ho parli i 
porti una proposta més acotada a la propera assemblea.  
 
PROPOSTA NO FORMAL: Dedicar una assemblea a plantejar-nos la nostra relació amb 
l’Ajuntament de Cornellà i d’altres organismes oficials o de l’Administració pública.  
 

- COMUNICACIÓ (Reunions telemàtiques) 
PROPOSTA: A partir d’ara anar canviant tots els dominis referits al nostra moviment 
d’”acampada” a “Assemblea”. QUEDA APROVADA.  
Totes les actes de les comissions que tenen contingut de caire intern quedaran penjades al 
nostre compte de Dropbox i, per altra banda, les actes de les assemblees generals es penjaran 
directament al Blog de forma que són totalment públiques.  
Es dóna una informació per a la comissió d’acció: Dels dies 16 a 23 d’Agost el Papa de Roma 
farà una visita a Madrid amb motiu de la Jornada Mundial de Joventut, més informació a 
www.Madrid11.com  
 

- LABORAL (reunions dilluns ales 19h a la Plaça Catalunya)  



PROPOSTA: Contactar amb alguna escola de disseny gràfic perquè ens faci la línia de difusió de 
tot el que fem. S’APROVA 
S’estan plantejant el tema de crear una plataforma contra l’atur.  
 

- MIGRACIÓ (Reunions divendres a les 19h a Plaça Catalunya) 
Estan treballant en la qüestió de la problemàtica de l’empadronament i la regularització i 
segueixen amb el tema de la creació d’un menjador social.  
 

- CONTINGUTS  (Reunions dimecres a les 21h Plaça Catalunya)  
Estan treballant en les següents línies:  
 Crear un llistat de patrimoni que ha passat de ser públic a privat en els últims anys a 
Cornellà. 
 Investigació sobre temes urbanístics claus a l’actualitat de la ciutat: Rivera Salines, Can 
Bagueria i Cinema Pisa.  
 Sanitat; Tancament dels CAP’s Almeda i Fontsanta.  
 
TEMÀTICA: Formació de la Plataforma dels drets socials de Cornellà 
 
Es planteja des de l’Associació de veïns d’Almeda la creació d’una Plataforma pels drets socials 
a nivell local que lluiti per assegurar el compliment dels drets socials de tots els ciutadans/es 
de Cornellà.  
D’entrada es pretén treballar en 3 línies principals: Sanitat, Ensenyament i Serveis Socials.  
 
DEBAT: Participem d’aquesta plataforma com Assemblea Cornellà? Com ho fem? 
- Ens sentim identificats amb aquesta iniciativa ja que segueix algunes de les nostres línies 
ideològiques.  
 

- Fina: S’ha de participar, ja que existeixen línies de treball similars. S’han de trobar 
mecanismes de participació per poder participar tots plegats. 
 

- Jose: Proposa obrir línies de comunicació amb ells per trobar aquestes línies conjuntes. 
 

- Fina: Comenta no caure en la idea de recolzar la plataforma sinó participar activament. 
 

- Maria: Proposa que un grup de persones voluntàries s’impliquin a la plataforma i els 
diumenges realitzin un feedback a l’Assemblea Cornellà. 
 

- Dani: Proposa oferir a la plataforma l’espai perquè vinguin a explicar-nos les accions 
que duen a terme; C om estan treballant... I trobar com podem participar amb ells. 
 

- Joan proposa crear un nexe de treball conjunt. Proposa una comissió que s’encarregui 
de portar el tema. 
 

Es voten propostes  i s’aproven: 
 

� L’Alfonso i l’Encarna aniran a parlar amb la Plataforma per saber com estan treballant. 
Quines accions es proposen dur a terme, etc... I diumenge vinent a l’Assemblea 
explicaran el que han vist i les línies on podríem treballar conjuntament. 

 
FUTBOL:  l’Adrià comenta, a falta d’algú d’activitats, que en principi el torneig de futbol no es 
podria realitzar el dia 3. Activitats ha de confirmar la data del torneig. 
 



PROPERA ASSEMBLEA: serà el 3 de Juliol a Pl. Catalunya de Cornellà. 
 
CARTA RODRIGO: La Maria ens llegeix la carta d’un company de l’assemblea que decideix 
deixar de participar en la mateixa perquè ja no es sent identificat a nivell personal amb el 
moviment per tal de crear reflexions a nivell personal. 
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