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CARTA DE L'ASSEMBLEA DE POBLE SEC 

 
A. Carta de l'assemblea (1 h) 
 
A1. Informació, punt de partida (5 min) 
 
- Es realitzarà un taller assembleari al setembre on es treballaran alguns temes relacionats amb 
el funcionament assembleari. Entre d'altres: 

 Definir millor les directrius generals i objectius de l'assemblea de Poble Sec, per agilitzar 
els processos i potenciar l'autonomia de les comissions. 

 Mecanismes per preveure les urgències (eines de comunicació, mailing, formar sobre la 
importància de relfexionar sobre l'ordre del dia abans de l'assemblea, etc.) 

 Altres temes que sorgeixin de l'assemblea d'avui. 
 
- 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 (8 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.  
L'autonomia de les comissions es basa en la confiança de l'assemblea. Segons el propi criteri de 
les comissions, aquestes es responsabilitzen de consultar a l'assemblea abans d'actuar en relació 
a temes especialment controvertits o que afectin a qüestions estructurals del conjunt de 
l'assemblea. 

 
Comentari 
* Evidentment això està subjecte a canvis en funció de com vagin funcionant les coses. Recordem 
que per tal de conciliar l'actuació autònoma de les comissions i la voluntat de l'assemblea, un dels 
punts importants del taller assembleari serà definir amb major claredat les directrius i bojectius 
generals de l'assemblea. 

 
Les comissions: 
- 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 (5 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 (5 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 (20 min) 
 
La dinamització/ facilitació consisteix en les següents tasques: 

 prepara l'ordre del dia i la documentació complementària de consulta o per enriquir el debat 

 Enviar la convocatòria, amb l'ordre del dia i al documentació, incloent l'acta de l'assemblea 
anterior 

 Introduir l'assemblea: punts a tractar, la situació dels debats, com s'organitza l'assemblea.. 

 Prendre acta 

 Prendre torns de paraula 

 Assegurar una mínima comoditat perquè tothom pugui seguir l'assemblea 

 Sintetitzar els debats intentant recollir totes les aportacions i provar de trobar punts de 
consens, per avançar en el debat i facilitar la presa de decisions. 

 Consultar el mail de facilitació 
 
S'ha intentat crear una comissió /grup estable responsable de la facilitació de les assemblees, 
però la càrrega i el tipus de feina han fet veure que no era un mecanisme adequat. Manca de gent 
voluntària. 
Les propostes per establir un nou mecanisme a veure si funciona millor: 

 
1. En un grup de dinamització sempre hi participarà algú del grup de dinamització de 

l'assemblea anterior. 
2. Que un grup es responsabilitzi de la dinamització no vol dir que ho hagi de fer tot, sinó que 

s'ocupa que es realitzi de forma adequada. Per exemple, pot demanar a altra gent 
interessada que participi en la dinamització. 

3. El grup de dinamizació ha de quedar definit a l'assemblea prèvia. 
4. Es proposa que hi hagi un mail de contacte fix que consulti el grup de facilitació, perquè 

tothom sapiguem com contactar-lo (per proposar punts a l'ordre del dia, per exemple). 
 

5. Com formar els gups responsables: 
4.1.  A cada assemblea, una de les comissions es responsabilitzarà de la 

facilitació de forma rotatòria. 
4.2. Un grup semiestable d'unes 8 persones responsable rotatori cada 2 mesos. 
4.3. Un grup format per una persona de cada comissió  

 
 
 

 
 

 Procediment de convocatòria extraordinària (10 min) 

 



En casos excecionals en què s'hagi de deliberar i/o prendre una decisió amb urgència, es podrà 
convocar una assemblea extraordinària. 

 
Es farà només en casos excepcionals, ja que s'intenta conciliar la necessitat de prevenir situacions 
d'urgència amb l'ideal de respectar que les persones puguin decidir si venen o no a una 
assemblea amb temps en funció de l’ordre del día de la convocatòria. 

 
La podrà convocar el grup que s'estigui encarregant de la facilitació de la pròxima assemblea.     
Si la iniciativa provés d'una persona individualment o d'una comissió, ho poden demanar al grup 
de facilitació i les persones que ho demanen junt amb el grup de facilitació valoraran l'adequació 
de la convocatòria extraordinària. (Això presuposa que el grup de faciltiació és rotatori). 

 

 

Comentari: si no s'accepta, algú es pot encarregar de fer una altra proposta. No es debatran altres 

propostes en aquesta assemblea. 
 
 
 
 

 
B. PROPOSTA DE COORDINACIÓ DE BARRIS  (1h 40 min) 
 
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' ) 
 
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: 
 
Com a norma general les qüestions que es tractin no seran de caràcter urgent. En aquests casos 
el mecanisme per a la presa de decisions serà el sistema de “serra” (baixa i  torna a pujar..). ÉS a 
dir que la coordinadora serà de natura informativa, i ocasionalment decisiva. 
 
Considerants que es barris tenen dos portaveus a la coordinadora de barris (proposta de Sants). 
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. 

 
B3. Presa de decisions (10 min) 

 
A la coordinadora només tenen veu els portaveus, si bé són obertes a tothom. 
 
La presa de decisions es realitza:  
 

1. Per consens (S'ha de tenir en compte que la decisió per consens delega sobre els 
portaveus la possibilitat de canviar el vot per arribar al consens) 

2. Per vot d'una majoria qualificada. 
 
 
 
B.4 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.  

Es promourà la cooperació entre les comissions i els barris en la mesura del possible. 

 

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 

 comunicació 

 cuina 

 gestió de recursos? 

  
 
Propostes: 

1. proposta de sants: comisions tècniques 1 delegat, comissions no territorials 2 delegats 
2. comissions amb veu però sense vot (1 portaveu) 

 
 
 
 

 
B4. Assemblea general (10 min) 
 
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. Preten respondre 
a la voluntat d'escoltar també les veus dels individus no organitzats. 



Aquestes assembles també tenen la funció de cohesió i intercanvi d'informació. 
 
Es poposen dues opcions: 
 

 Espai de ratificació de certes qüestions ja definides i debatudes en espais més adequats, 
però que es creu convenient sotmetre a la ratificació de l'assemblea general. (per exemple 
una vaga general) 

 Espai no decisori.  
 
En qualsevol cas, es pot organitzar un Àgora. A Madrid l'anomenen “encuentro popular de Madrid”: 
obert, simbòlic, informatiu, lúdics i cultural. Debats, ponències, infos, recuperar “acampada”: taules 
informatives dles grups de treball /comissions; programa activitats, etc.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per debats posteriors:  
 
Coordinació amb pobles i viles: Participen en assemblea general, que també poden convocar ..¿? 
 
 
 


