
Acta  Assemblea Poble Sec  6-11-11 
 

Ordre del dia 

 

1.Sistema actual 

2.Què entenem per democràcia? 

3.Té sentit/podem influir als resultats del 20$? 

4.Visió general ABPS de cara al 20$. 

5.Accions pel 20$ 

6.Grup de treball pel 20$+ABPS 13-11-11 

7. Altres Informacions 

 

1.Sistema actual (informatiu) 
 
Breu explicació de com funciona el sistema electoral. 
 
2.Què entenem per democràcia? (deliberatiu) 
 

Dinamització per grups (2grups) en els quals es plantegen les següents qüestions i se n'escolliran 
unes quantes per aprofundir: 
 
-Què entenem per poble? 
-Què entenem per política? 
-Què és per nosaltres l'assemblea? 
-Què entenem per poder? 
-Què és la democràcia participativa? 
-Què és la democràcia directa? 
-Quines diferències hi ha entre democràcia directa i democràcia representativa? 
-Quin paper té l'estat dins el sistema econòmic actual? 
-Pot existir democràcia en l’àmbit polític sense haver-hi democràcia amb els altres àmbits? 
-Perquè ens organitzem en assemblea? 
-Quines característiques anhelem de la forma de presa de decisions col·lectiva? 
 
Ens van escollir les següents: 
 
2.1. GRUP 1 

 

-Quin paper té l'estat dins el sistema econòmic actual? 
El paper actual del estat és defensar els interessos del capital no de la ciutadania. 
Ara mateix s’assumeix que tot allò que és de l'estat és ineficient, es va fer una estratègia d'aprimar 
l'estat per a dependre de l'economia, els polítics decideixen per l'economia, no per les persones. 
El problema és que va perdre pes perquè depèn de l'economia. 
Actualment l'economia mundial està globalitzada dins d'un oligopoli financer, i a nivell polític qui 
té decisió són les estructures financeres i els estats més potents (Alemanya i Francià). 
Plutocracia-deudocracia. 
L'estat això si, exerceix una sobirania sobre la gestió de les persones, la repressió, legislacions, etc... 
 
-Pot existir democràcia en l’àmbit polític sense haver-hi democràcia amb els altres àmbits? 

Actualment estem en una oligarquia denominada democràcia. Cal apoderar-se de les nostres vides. 
Per poder participar en un sistema democràtic cal ser amo de la pròpia existència, no viure fora de 
la democràcia. El propi treball no pot estar despolititzat. 
Es va parlar del Partit pirata, del partit anticapitalista. 



Les decisions de l'economia s'haurien de poder decidir en tots els àmbits. 
La organització social necessita uns líders qualificats, líders, no jefes. 
Dir que el parlament és democràcia no és real, la representativitat ja no és democràcia. 
Un exemple de funcionament és el cooperativisme. Autoritats és clar que poden existir, de fet és 
important que l'assemblea tingui autoritat. 
Després la discussió és va dirigir més cap a plantejar el funcionament en una empresa, amb 

delegats, els conflictes que sorgeixen, etc... 

 
-Perquè ens organitzem en assemblea? 

Perquè després de molts anys de derrota, de moltes decepcions sindicals, de partit, etc..sembla una 
alternativa per a la lluita contra les injustícies. Per poder posar idees en col·lectiu amb altres 
persones. Tornar a la política des de l'individu. Poder prendre decisions per un mateix. 
Es pregunta: El moviment assembleari que ha hagut fins ara, com ha anat? Sempre ha acabat com 
moviment polític, amb nous líders. Està bé tenir líders però no entesos com jefes, quants més millor. 
L'assemblea és una forma legítima de pressa de decisions polítiques amb un funcionament que porta 
a grans canvis des de una presa de decisions locals a un nivell més representatiu. Tenint un delegat 
que puja la voluntat de la assemblea, diferent a un representant. 
Organitzar-se en assemblea permet la participació de tothom i considera totes les idees vàlides i 
aglutina la màxima participació de la gent. 
El moviment assembleari que s'està vivint ara, té les seves pròpies característiques, diferents al 
stalinistes, trotskistes,etc... 
La dificultat es conquerir consciències, arribar a la gent i que s'impliqui. 
Es tracta de un moviment molt heterogeni en el que no estem tots. És important la política com una 
responsabilitat para decidir sobre la pròpia vida. El sistema només accepta com legítima la seva 
organització, no reconeix el mètode assembleari com a vàlid. 
L'energia que tenim no és infinita; aleshores ens hem de centrar en construir l'opció que ens 
interessi. 
 
 
-Quines característiques anhelem de la forma de presa de decisions col·lectiva? 

(o com voldríem decidir sobre les coses col·lectives de les nostres vides) 
Per exemple decidir com invertir els impostos de cadascú. 
Participació directa en la política de veritat, no escollir entre dues opcions que et donen. Si no que la 
ciutadania tingui la capacitat de fer propostes i influir en les decisions. 
Actualment els mitjans de democràcia participativa actual no serveixen a res. (referèndums, ilps, 
etc...) 
S'haurien de fer accions respecte a la democràcia participativa. 
Es comenta el exemple de Democràcia 4.0. en la qual hi ha la possibilitat de vetar i exercir la pròpia 
representació on-line sobre les decisions del parlament. 
Per aconseguir la participació ha de canviar el model, el “com” és més difícil de trobar. 
Actualment hi ha eines on-line per poder portar a terme propostes i decisions. 
Caldria abordar la demanda des de la lògica, incorporació de les persones que no tenen vot no està 
recollida en la democràcia directa. En primer lloc s'haurien de determinar les característiques de les 
persones que estan en desigualtat per després establir el model. 
La presa de decisions és més que posar la creueta, calen processos reflexius previs, deliberacions,... 
I com incloure a tothom en el procés deliberatiu? Es tracta de madurar una consciència col·lectiva i 
això és un procés molt ample. 
 
2.2.GRUP 2 

 

-Què entenem per política? 

· Afirmació “Tot és política” (si la prenem com a vàlida i ja està podríem entendre que en 



conseqüència res és política). 
Definicions donades: 
· Manera perquè una persona s’involucri en el seu entorn. 
·  Eina per millorar l’entorn (eina participativa) 
· Acció col·lectiva que pot arribar a tenir repercussió 
· Tractar assumptes comuns, qualsevol organització de qualsevol assumpte 
·Tenir control sobre la teva vida.  
· Gestió: eina personal per decidir la teva vida. 
Explicacions, desglossaments, aclariments..: 
· 2 classes de política: Macro i Micro 
Macro (públic, institucional, democràcia representativa, l’entès estàndard com a política): 
tendència social a delegar aquesta responsabilitat institucional. Arrel 15M i el fet que cada cop més 
gent es veu afectada econòmicament i socialment (estat del benestar disminueix) està fent que hi 
hagi més fent informant-se, formant-se i actuant en aquest àmbit. 
Micro (la teva vida del dia a dia) 
  · Sobreviure: diversitat d’opinions. Algú creu que el seu sobreviure també és política, altre 
pensa que el sobreviure és una condició animal i no ho considera política. 
A què son degudes aquestes postures?: 
· Rebem un educació individualista, acostumats a escoltar i no poder opinar fa que ens sembli 
normal delegar massa, també fa que no ens adonem que en cada moment en el teu dia a dia estàs 
fent política. 
· L’estat manipula i ens fa creure que tot el polític és econòmic. 
Abstenció: 
El fet d’autoabstenisme també és política. Dos tipus: passiva (validar el que ja hi ha), activa (estar 
en contra de l’estat, del sistema capitalista, del teatre muntat..) 
Dissidència política: Rebel·lar-se enfront el que hi ha i treballar per articular aquesta dissidència 
amb un sistema diferent. 
 

 
-Pot existir democràcia en l’àmbit polític sense haver-hi democràcia amb els altres àmbits? 

NO: 
·Pel que s’ha dit en el “Què entenem com a política?”. Si no intentem defensar els valors del dia a 
dia i en l’àmbit personal no es pot canviar el general (global). S’ha d’actuar en tots els àmbits alhora 
i amb coherència. 
· Si hi han punts no democràtics afectaran negativament, ja que hi haurà poder en mans de gent que 
ho utilitzarà de forma incident en altre àmbits públics. 
· Política en forma de xarxa (tots els àmbits estan conjunts). Un cop decideixes una forma de 
política és així com vols actuar en tot. Si aquesta xarxa té punts fixes i comuns, però també constata 
de mòbils com ara els personals, espontanis, col·lectius de certa durada en es pot emponderar.  
SI: 
Plantejament actual erroni: l’estat i les institucions han usurpat la política i la democràcia i tenim 
realitats molt separades. 
Té sentit un plantejament polític estatal sabent que tenim un sistema econòmic emponderat 
completament? 
No té sentit, ja que és inútil si al final qui decideixen són els mercats i el neoliberalisme econòmic. 
Exemple: Es fa un referèndum enfront un tema concret (ex. Retallades) i surt que no s’aprovi el 
proposat al referèndum. El mercat vol que sí que s’aprovi (ex. Retallades), per tant ho redactarà 
d’una altre manera i ho intentaran tornar a colar per alguna banda fins que s’acabarà aprovant. 
Hem de buscar alternatives que ens emponderin i poder decidir i incidir de forma total en les 
decisions que prenen de forma absolutista i totalitària. 
 

 



-Què entenem per poder? 

· Capacitat, Potencialitat, Possibilitat, Incidència real de canviar les coses. 
És dinàmic. Mai en tots els àmbits és igual. 
Positiu: si tu l’exerceixes, si és col·lectiu i pel bé social. 
Negatiu: si te l’exerceixen, si és absolut i no hi pots incidir realment 
·El poder són situacions i mecanismes i les seves resistències 
 

 
 
3. Té sentit/podem influir als resultats del 20$?   i  4.Visió general ABPS de cara 

al 20$ (deliberatiu-decisiu) 

 
Ara no, com assemblea s'hauria d'aprofitar el 20N per reflexionar. 
Som pocs però es podria aprofitar per donar informació de la nostra política, explicar que existeix 
una assemblea com possible alternativa i mostrar la situació actual amb les retallades, etc...fer 
contrainformació a la informació que ens donen els medis. 
Seria interessant fer reflexió i denúncia de la campanya que està fent PxC al barri. 
La gent està disconforme amb els partits però sí que és interessant informar. 
Com assemblea no podem influir en el resultat, però sí constatar que el que se ha fet com assemblea 
fins ara té una vàlua que es podria donar a conèixer. Podem influir en la mesura en que hem 
aparegut, però volem influir denunciant el missatge existent ara, el mal estat de la democràcia. 
Informar de l'abstenció, del vot nul, etc.... 
Es va comentar l'opció de reforma de sistema plantejada per Manuel Castell, però se n'ha d'estar 
atent a aquest tipus de propostes perquè per exemple aquest individu va demanar el vot per Trias... 
Coexistir com assemblea al marge del cicle electoral, treballar en anticampanyes davant del 
carnaval 20N. 
Per exemple l'acampada va incomodar molt, llavors plantejar-nos de canviar el sistema sent 
conscients del què passa arreu nostre. Per fer un canvi cal que sigui des de baix i fent les coses a 
petit grau. 
Es comenta que utilitzar les paraules feixisme, nazisme, etc, no es molt correcte perquè allò 
significa eliminar al contrari, i ara no estem en aquesta situació. 
Es proposa  sortir al carrer, a les places, com a les eleccions de maig. Dir que l'assemblea reflexiona 
cada setmana i no cada 4 anys. 
 
Respecte a informar sobre el sistema de vots o criticar la democràcia representativa hi ha diferents 
opinions. 
Es comenta que tota aquesta informació crítica i de relectura s'ha de agafar amb cura, ja que 
explicar-les en 5minuts pot ser perjudicial, el que és important és reflexionar al carrer per trencar 
les dinàmiques del vot. 
Es diu que és preferible limitar la info a la existència de l'assemblea, sent coherents amb els mitjans 
que tenim.  
En lloc de agafar una opció o una altra que cadascú que porti el material d'allò que vulgui informar. 
 

 

Al final s'aprova: 

 

- La visió general és que no anem a influir en els resultats del 20$. 

- Es va a generar espais de reflexió. 

- S'utilitzarà aquest dia per difondre l'assemblea. 

- Que cadascú porti el material d'allò que vulgui informar. 

 



5.Accions pel 20$ (deliberatiu) 

 
Pluja d'idees que serveixi pel grup de treball (cap acord): 
 
-Posar un punt informatiu del vot en blanc, l'abstenció, etc... 
-Des del espai de coordinació es va parlar de tacar o escriure sobre els cartells de propaganda dels 
partits i també  d'anar a liar-la als mítings. 
-Dinàmiques al carrer tenen un urna on recollien propostes i queixes: 'què vol demanar al govern la 
gent'; la idea era penjar aquests paperets al carrer. 
-Des de la plataforma contra el feixisme  tenen molt material informatiu amb arguments contra 
feixistes ja elaborat que es podria utilitzar. 
-Tornar el correu electoral ja que l'hauria de pagar el partit. 
-Informar de com es pot viure d'altra manera. 
-Informar del funcionament del sistema de vots. 
-Hi haurà un punt d'informació. 
Dia19: Fer un dinar de traje el dia de reflexió per poder estar al carrer i parlar. 
Dia 20: Es va proposar de fer-ho també. 
No va quedar del tot aprovat, llavors es va crear un grup de treball de accions del 20N que es 
reunirà amb dinàmiques i ens portaran propostes més elaborades a la propera assemblea del 13 de 
novembre. 
 
6.Grup de treball pel 20$+ABPS 13-11-11 (decisiu) 

 
 

S'acorda: 

 

- Fer assemblea el dia 13-11-11 per decidir quines accions concretes es faran al voltant del 

20$. 

- Crear un grup de treball per elaborar propostes, recollir informació i preparar i dinamitzar 

l'assemblea del dia 13-11-11 per acordar les accions concretes pel 20-$. 

- El grup de treballar treballarà conjuntament amb la comissió dinàmiques de carrer. 

 
7. Informacions vàries 

 
-Signem com assemblea la carta que es va escriure al jutge de la ocupació del 15O recolzant-la. 
Aprovat 
-L'assemblea del dia 12 a pl. Catalunya decidirà mobilitzacions conjuntament amb altres 
associacions. 
-El dia 10 a Plaça Gornal (on fa un any es va penjar una víctima d'un desnonament) es farà una 
concentració. 
-El dia 15 s'ocuparan universitats i instituts, es planteja una acampada. Ja que el 17 hi ha vaga 
universitària s'estan valorant diferents acampades fins i tot fins al dia 20. Tot això es parlarà el dia 
12 a plaça Catalunya. 
 


