
 
ACTA ASSEMBLEA PER DEBATRE LA CARTA DE L'ASSEMBLEA

 
Dia: diumenge 10 de juliol
Hora: Comencem cap a les 11.20 i finalitzem a les 14.30 h
Lloc: Parc del c/ Lleida
Assistents: Variable depén del moment, però unes 30 persones
 
 
Inici
 

● Hi ha un debat inicial que transmet la importància de definir els 
continguts més polítics de l'Assemblea de Poble Sec. Es comenta 
que això en part es pot recollir a la part de la Introducció de la Carta 
(Introducció, Objectius i eixos de treball). Es decideix per una gran 
majoria que es mantingui l'ordre del dia indicat per els dinamitzadors/es 
i que la part d’objectius i la intrioducció es parlarà més endavant

 
Algunes reflexions del debat:
 
Espai, temps i periodicitat
 

● Majoria per una periodicitat tipus quinzenal, amb la possibilitat si es veu 
escaient d'anar cap a una periodicitat mensual.

● Es valora la importància d'espaiar més l'Assemblea per disposar de més 
temps de treball a les Comissions de l'Assemblea.

● Es remarca la importància de cuidar l'espai de l'Assemblea per a què 
sigui més inclusiu a persones del barri que puguin tenir dificultats / frens 
a asseure a terra i parlar amb un micròfon.

 
Procediment de convocatòria
 

● El que ja s'ha aprovat. 
● Tenir en compte en el redactat de la Carta de l'Assemblea, ja que sembla 

que per alguns/es no queda del tot clar, que la participació a l'Assemblea 
es fa a títol individual i no com membres/repsentants d’alguna Comissió. 

 
Procediment de convocatòria extraordinària
 

● Hi ha un cert debat sobre si aquestes convocatòries extraordinàries a 
més de ser un espai deliberatiu poden tenir un caràcter de presa de 
decisions. Penso que s'ha vist necessari continuar el debat en aquest 
punt. Importancia de prevenir situacions on s’ha de prendre una decisió 
de forma urgent, i conciliarla amb la necesitat de respectar que les 
persones puguin decidir en consciencia si venen o no a una assemblea 
determinada en funció de l’ordre del día de la convocatoria. Cal madurar 
més el tema.

 
Aprovació de l'ordre del dia



 
● Es veu força la necessitat desenvolupar icones gràfiques per diferenciar 

en els punts d'ordre del dia els que són de tipus informatiu / deliberatiu / 
per prendre una decisió.

 
Procediments de presa de decisions
 

● Si bé ara es manté el text, hi ha interès en aprofundir el debat sobre 
aquest punt.

● Una de les possibles línies de debat que una persona ha apuntat 
és la necessitat de reflexionar sobre com l'Assemblea gestiona els 
dissentiments / silencis d'alguns membres que participen. S'ha suggerit 
que es podria crear una figura en la dinamització de l'Assemblea que 
treballés / identifiqués això i pogués fer algunes reflexions i/o propostes 
durant l'Assemblea de les seves observacions.

● També s'ha apuntat a estar atents de possibles dinàmiques de relacions 
de poder que es puguin crear en les dinàmiques de les Assemblees.

 
Figures
 

● Ha hagut alguna reflexió que considerava que la figura Tornadora no 
hauria de ser una figura opcional, si no el mateix tracte que les altres. 
Per això s’ha canviat el redactat.

● S'ha plantejat en aquest apartat que es tingui en compte aspectes 
de gènere (el paper de la moderadora, majoritàriament dones). S'ha 
vist que aquest tema, com d'altres que puguin implicar dinàmiques 
discriminatòries, es tractin al apartat introductori de la Carta.

 
Espai complementari de debat de l'Assemblea
 

● Es reflexiona sobre la necessitat de dotar l’Assamblea d’un espai de 
debat i reflexió, en la línea de la “plenaria” de la que s’ha parlat en l’ass. 
anterior; un espai on es pugui generar y aprofundir en debats polítics de 
fons, en els objectius i eixos de treball de l’assemblea i altres elements. 
Sembla que hi ha un clar consens respecte a aquest apartat.

● Es planteja la necesitat de definir qui s’encarregarà de dinamitzar aquest 
espai..

 
Comissions
 

● Moltes intervencions van en la línia de donar d'entrada autonomia a les 
Comissions, i no esperar un sistema rígid de què tot tingui que passar 
per l'Assemblea. Encara que sí l'Assemblea pot qüestionar alguna acció 
de la Comissió i plantejar nous criteris per la Comissió.

● Ha hagut un debat, no obstant, per si es crea un mecanisme a 
l'Assemblea per a què quan s'informa de les actuacions de les 
Comissions, pugui haver un torn obert a l'Assemblea per plantejar 
dubtes d'algunes de les actuacions de les Comissions. Però també s'ha 
dit que això es pot plantejar en el procediment de posar un punt a 



l'ordre del dia, ja que les actuacions de les Comissions són transparents i 
s'exposen al bloc de l'Assemblea, com les seves actes.

 
Grups de treball
 

● A definir millor en el Taller de funcionament assembleari. Aquesta 
terminologia ha creat alguna confusió per alguns/es, ja que pensaven 
que “Grups de treball” són propostes per un període delimitat, a 
diferència de les Comissions, que tenen una durada més estable / 
permanent.

 
Modificació de la carta
 

● No va donar temps de parlar-ho
 
Apéndix. Comissions de l'Assemblea
 

● Una persona de la Comissió de comunicació ha comentat que li agradaria 
que no es posés cap text d'aquesta Comissió fins que aquesta defineixi el 
seu àmbit d'actuació.

● S’explica que aquest apartat no es posarà de moment ja que no s’ha 
parlat. Caldria que les comissions enviessin la seva proposta de text 
presentació. 
 

 
Introducció, Objectius i eixos de treball
 

● Si bé no hi ha hagut temps per debatre aquests punts, la majoria ha 
mostrat que s'aprovi de moment el text tal com està en l'actualitat, i 
quan hi hagi el debat, poder introduir les esmenes / noves aportacions al 
text inicial.

 
Altres reflexions
 

● S'ha vist necessari poder “traduir” aquesta Carta a una llenguatge més 
planer i gràfic.

● Es veu necessari continuar el debat i sobretot la part “més política” dels 
àmbits i objectius de l'Assemblea de Poble Sec. Es considera prioritari 
definir els objectius que tenim com Assemblea; es planteja la necessitat 
de reflexionar sobre com ens volem relacionar amb altres col·lectius del 
barri.

● Es reflexiona sobre la necessitat de considerar els “radicals lliures”, i de 
treballar millor sobre la qüestió dels desacords.

● Es parla de representativitat, quantes persones han de participar a una 
assemblea? Hi ha diferents opinions no s’entra més al tema

 
 

ACORDS presos:
 



 
· Aprobar com a carta de l’assemblea els aparats que ja 
es consideraven adequats. Veure l’apèndix o el document: 
Carta_ABPS_2011-07-10.pdf (al blog)
 
· Fer una propera assemblea deliberativa per seguir parlant de la 
carta

 
 
 
 Apèndix:
 
 

Carta de l'assemblea de barri del poblesec
(versió aprovada en Assemblea el 10/07/2011)

 
[La 1a part del document (apartats “introducció”, “objectius”,  “eixos de treball” i “membres”), tot i que considerem que cal 
madurar més,  de moment s’ha aprobat com està.
Hi ha més apartats que es veuen necessaris per aquesta carta que encara estàn en debat i no han estat aprobats, podeu veure 
els principals elements del debat a l’acta del dia 10-07-2010, i les propostes d’aquests debats serviran per enriquir el primer 
esborrany i proposar-ne de nous]

 
Introducció

 
L'assemblea de barri del Poble sec és un espai de trobada i de suport mutu on unides fem front als problemes reals del barri, 
on totes puguem decidir quin model de ciutat i de barri volem i amb la finalitat de debatre i generar espais de participació 
directa.. En
aquesta carta s'hi poden trobar les característiques principals del seu funcionament, organització, objectius i funció.

 
Objectius
L'assemblea de barri del Poble Sec té els següents objectius generals:
·  Promoure espais polítics de participació directa,  horitzontal i plural.
· Reivindicar l'ús de l'espai públic.
· Que sigui un espai de trobada i suport mutu.
· Ser un observatori autònom i crític del barri.
· Buscar conjuntament resposta real i útil als problemes de la gent del barri.
· Revisar amb perspectiva crítica les formes de participació relacionades o dependents de l'administració i del sector privat.
· Donar una perspectiva integral dels problemes que hi ha al barri.

 
Els eixos de treball són:
· Habitatge.
· Immigració.
· Gènere.
· Precarietat laboral.
· Model de barri / urbanisme.
· Reflexió.
· Aprenentatge mutu.

 



Membres:
L'assemblea de barri del Poble Sec es composa de totes aquelles  persones que hi vulguin participar  perquè d' una u o altre 
manera es sentin vinculats a ella.

 

Assemblea
 

Espai, temps i periodicitat:
- Espai: L'assemblea es realitzarà en un espai a acordar, habitualment a la plaça del sortidor o a espais coberts del 
barri que permetin l'aforament de l'assemblea i es garanteixi el confort dels participants (cadires, cobert, … ).
-Periodicitat:  quinzenal
-Temps: diumenges a les 18:00

 
Procediment de convocatòria:
Després de la darrera assemblea tots els/les membres de l'Assemblea poden començar a deliberar sobre els punts 
de l'ordre del dia de la següent i fer arribar les seves propostes al correu de la comissió dinamització o a la bústia 
instal·lada a tal efecte a Radas, 27 (per tal d’assegurar que s’entén la proposta es suggereix deixar un contacte). Les 
propostes que s’enviïn fins 4 dies abans de l’assemblea, podran entrar a l’ordre del dia que s’enviarà 3 dies abans 
de l’assemblea. La comissió dinamització farà una assemblea oberta 3 dies abans per elaborar l’ordre del dia. Les 
dinamitzadores faran arribar la convocatòria a tots els/les membres de l'assemblea de barri del Poble Sec 3 dies 
abans de l'assemblea per correu electrònic, al blog i a la plaça del sortidor.

 
Procediment de convocatòria extraordionària:
Aquest apartat s’ha de madurar més les propostes existents

 
Aprovació de l'ordre del dia:
L'ordre del dia s'ha d'aprovar al començament de l'assemblea. És possible canviar l’ordre, treure punts o també 
canviar un punt decisiu a deliberatiu, però no es poden afegir punts ni canviar un punt deliberatiu a decisiu.

 
Procediments de presa de decisions:
Es poden prendre decisions sobre temes que en l'ordre del dia s'han especificat com a decisius.
Alhora de votar la primera opció es “a debat”; si hi ha més del 10% que vol debat, s'obre un torn tancat; si després 
d'aquest torn es resol es passa a la votació i si no es resol passa als espais complementaris de debat de l'assemblea.
Si en realitzar la votació hi ha ≥ 10% “en contra” no s’aprova.

 
Figures
Per procurar un bon funcionament de l'assemblea s'escolliran les següents figures que correspondran a un o més 
membres de l'Assemblea:

Moderadora: Són les encarregades de dinamitzar l'assemblea seguint l'ordre del dia, vetllant per que les 
persones siguin concises i clares en les seves exposicions i procuran que les deliberacions s'adequin als temes a 
tractar. Pot interrompre una intervenció per recordar alguna cosa.

Secretària: Una persona que pren nota, elabora l'acta i l'envia a totes els/les membres. Al començament de 
l'acta cal que hi figurin la data i el lloc de la assemblea, així com el nombre de persones assistents, i un breu resum 
de les principals resolucions preses. És necessari que les actes incloguin totes les decisions preses i és desitjable 
que incloguin almenys les principals deliberacions.

Tornadora: Un persona que pren nota dels torns de paraula demanats i els va donant en ordre. Pot intervenir 
o no i en cas que fos escaient, podria limitar temporalment el torn de paraula.



_______________________________________________
MAIL: assembleapoblesec@gmail.com
BLOG: http://assembleapoblesec.wordpress.com/
FB: Assemblea Poble Sec (www.facebook.com/profile.php?id=100002468494214&sk=wall)

TWITTER: @barripoblesec #assembleapoblesec
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