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ORDRE DEL DIA 

 

A. Carta de l'assemblea (40 min) 

A1. Informació, punt de partida 

A2. Punts a definir: 

1. Comissions  

2. Espai complementari de debat 

3. Modificació de la carta 

4. Grup de dinamització d'assemblees i espai complementari de debat 

(5. Procediment de convocatòria extraordinària i propostes de mecanisme de decisió urgent) 

 

B. Proposta de coordinació de barris (1h30) 

B1. Informació, punt de partida 

B2. Què gestiona la coordinadora: Poder decisiu de la coordinadora 

B.3 Participació de les comissions no territorials a la coordinació del moviment 

B4. Assemblea general 

 
 



CARTA DE L'ASSEMBLEA DE POBLE SEC 

 
A. Carta de l'assemblea ( + o – 30 min) 
 
A1. Informació, punt de partida (5 min) 
 
- La definició de “grup de treball” es farà en el taller assembleari (només comentar-ho). 
 
- Per completar la carta es demana a les comissions que vagin preparant una breu descripció de 
funcions i objectius per incloure-ho a l'annex si s'aprova en assemblea. 
 

 
A2. Punts a definir 

 Comissions (4 min) 
 
Qué es una comisió?  
És un òrgan de l’assemblea que aquesta decideix crear en base a una necessitat i en que les 
persones que hi participen (fixes o no) es fan responsables d’el·laborar i portar a terme accions 
relacionades amb uns objectius definits inicialment. És també responsable d’anar informant a 
l’assemblea de les tasques i progresos realitzats i els nous objectius plantejats. 
Com es crea?  
S’ha d’enviar una proposta per l’ordre del dia de la següent assemblea. La proposta ha d’incloure 
objectius, activitats, calendarització: ja sigui especificant dates o en termes de llarg termini/curt 
termini i necessitats. Tota aquesta informació queda subjecta a futures modificacions a mesura 
que la comissió entra en funcionament. 
Com funcionen? 
Les comissions tenen plena autonomía en el seu camp de treball,  mentre l’assemblea no digui el 

contrari, dins dels objectius generals marcats per l’assemblea i en coherència amb els principis de 

funcionament d’aquesta. En aquest sentit, les comission: 
- estan OBERTES a les persones que vulguin participar-hi (es demana que tinguin un mail de 
contacte i que s’encarreguin de divulgar les convocatòries de reunions, actes etc amb suficient 
antelació). 
- son TRANSPARENTS en el seu funcionament (s’han de fer actes de les reunions, publicar-les al 
blog, i compartir les decisions, activitats, etc amb l’Assemblea de forma regular) 
- respecten la HORIZONTALITAT en la presa de decisions, que ha de seguir un model similar al 
utilizat en assemblea i funcionar amb igualtat de veu i vot. 
 

 Espai complementari de debat (3 min) 
Objectiu: Aquest espai té l'objectiu de garantir i fomentar la deliberació i maduració de les 
propostes així com la formació i reflexió crítica. En ell s'hi poden dur a terme debats proposats per 
l'Assemblea, les comissions o qualsevol persona, en aquest ordre de prioritat. 
- Periodicitat: La mateixa que l’assemblea alternant-se amb aquesta 
- Temps: diumenges a les 18:00 
- Dinamització: És dinamitzarà de la mateixa forma que l’assemblea 
 
 

 Modificació de la carta (10 min)  
 
 Per tal de canviar el contingut d'aquesta carta cal proposar-ho com un punt decisiu d'una 
assemblea, i fer arribar les propostes, esmenes o reflexions a tractar. No es podrà decidir sobre 
esmenes introduïdes o modificades dur la mateixa assemblea. La decisió de modificar la carta  es 
prendrà seguint el procés habitual de presa de decisions.  
La comissio dinamització s’encarregarà d’afegir les modificacions aprobades a la carta. 
 

 Grup de dinamització d'assemblees i de l'espai complementari de debat (8 min) 
 



 Proposta grup de treball rotatori, igual que la dinamització de les assemblees o d'aquest 
 mateix dia 31. Hi ha la proposta que es crei un grup de treball o comissió semiestable: 
Grup  de persones nombrós (més de 8) estable per un màxim de 3 mesos (proposta exemple). 
 Durant aquest temps s'encarregarien de dinamitzar les assemblees i els espais 
deliberatius. 
 
 Fer un sondeig de quanta gent estaria disposada a participar en aquest grup 
 

 Procediment de convocatòria extraordinària (es tractarà al final de l'assemblea, si hi ha 
temps, en forma de pluja d'idees. Si s'acorda formalitzar un mecnaisme de decisió ràpida, 
es treballarà al taller)  

Aquestes convocatòries extraordinàries, a més de ser un espai deliberatiu, són un espai de 
decisió? 
 Importància de prevenir situacions on s’ha de prendre una decisió de forma urgent, i conciliar-la 
amb la necesitat de respectar que les persones puguin decidir si venen o no a una assemblea en 
funció de l’ordre del día de la convocatòria 
 

 
 
 
 

 
B. PROPOSTA DE COORDINACIÓ DE BARRIS  (1h 30' - 2h) 
 
B1. Informació: 
 
Podem definir dues formes de propostes que poden anar a l'assemblea: 

 una merament informativa en què es proposa fer una acció i els barris que vulguin s'hi 
adscriguin (podríem anomenar-ho “actuació coordinada”) 

 l'altra en què es busca un consens per fer una actuació en nom de tots els barris /del 
moviment (“actuació conjunta”) 

 
Comunicació interbarris: 
Alguns barris i la comissió de comunicació van proposar de crear un grup de treball per crear una 
eina de comunicació vàlida per la coordinació. S'està treballant.  
 
 
B2  Què gestiona la coordinadora (40' - 1h) 
 
a)Coordinar-nos: Uns o un barri fa una proposta d'acció o d'altres i qui vulgui si suma o es 
coordinen per fer-la 
b)  Actuacions comunes a nivell de barcelona. 

 
Si es planteja l'opció a):  
 

 Poder decisiu de la coordinadora: 
Es plantegen dues propostes: 
1) Els delegats tenen poder decisiu en casos urgents ( sempre i quan no es facin canvis 
estructurals, en la organització de l'assemblea, “estatuts”, … Sí que el tindrien per exemple per un 
canvi d'estratègia urgent en una acció conjunta, etc.) 
2) Els delegats són portaveus (informadors) amb la responsabilitat d'organitzar una resposta 
d'emergència al seu barri quan sigui necessari. Aquesta resposta d'emergència serà una o altra en  
funció d'un protocol d'urgència determinat pel propi barri (per ex: debat a través d'internet, decideix 
el mateix delegat, convoca una assemblea extraordinària). Ha de ser un mecanisme àgil però 
inclusiu. És a dir, es manté l'autonomia del barri però es preveu un mecanimse àgil de presa de 
decisions formal. 



 
 
B.3 Participació de les comissions no territorials a la coordinació del moviment: (40' - 1h) 

Les comissions es creen i s'eliminen per decisió de la Coordinadora.  

Actualment es reconeixen:  

 educació,  

 vaga general i mobilització,  

 medi ambient,  

 immigració,  

 salut,  

 economia i gestió de recursos,  

 assemblea d'aturats,  

 cultura,  

 feministes indignades,  

 diversitat funcional 
 
Propostes: 

1. proposta de sants: comisions tècniques 1 delegat, comissions no territorials 2 delegats 
2. 1 delegat per les comissions no territorials i tècniques 
3. comissions amb veu però sense vot.  

 

 
B4. Assemblea general 
 
La coordinació general té la potestat de convocar assemblees generals a les places cèntriques de 
Barcelona, sigui Plaça Catalunya o no, per tal que aquestes assemblees generals siguin les que 
adoptin decisions polítiques i estratègiques importants pel conjunt del moviment. (Proposta de 
Sants) 
 
Hi pot participar tothom, formin part o no d'assemblees de barris i/o comissions. 
Es proposa fer-la trimestralment.  
 
Aquestes assembles també tenen la funció de cohesió i intercanvi d'informació. 
 
 
 
 
 
 
 


