ACTA ASSEMBLEA 8 DE SETEMBRE
Pl. Cardona 20 h
1. Informació de les pròximes trobades:
10-11 de setembre Coordinació Madrid
17-18 de setembre Coordinaadora de barris al Parc de la Ciutadella (debat sobre la proposta de
Sants)

2. Debat proposta de Sants:
– Es comenta que la coordinadora hauria de ser un espai d'intercanvi d'experiències
– La coordinadora ha de ser una trobada de barris, informativa, no tant de decisió.
– La coordinació entre barris serà presencial (Coordinadora) i virtual (N-1)
2.1) Poratveus o representants de les Assemblees de barri?
– Calen representants per poder avançar en el moviment d'una manera dinàmica i pràctica.
– Els representants han de tranmetre decisions preses a l'assemblea.
– Els temes tècnics i debatuts anteriorment poden ser decidits a la coordinadora sense passar
per l'Asssemblea
Rotació dels representants
– Cal veure quanta gent esta motivada per anar
– potser faria falta un reponsable que s'encarregui de que sempre hi vagi algu
– Formar un grup d'interessats que es vagi rotant.
– l grup se'n podria encarregar per un període de 3 mesos i al finalitzar aquest temps com
assemblea revisem com està funcionant, si hi ha relleu i corresponsabilitzar-nos entre totes
que aquest grup tiri endavant.
– Intervenció d'una noia que vé de Madrid i explica les seves vivències.
2.2) Presència de les comissions tècniques (Difusió , Extenció, Comunicació i Jurídica.) Es veu
bé que vagi un representant de cada comissió tècnica a l'Assemblea.
– Es va fer una reunió de coordinació de les diferents comissions de comunicació i es parlava
de crear eines per estar més coordinats.
– Podrien unir-se difusió i comunicació. I extenció no es veu massa el sentit que té una vegada
ja s'ha exteixen als barris.
– Comissions tècniques sense dret a vot per donar pes a les assemblees de barri.
– Aquest debat és per millorar la organització. El poder ha de recaure sobre les assemblees de
barri i no al revés.
2.3) Presència assemblees no territorials/temàtiques (Activitats, Autoorganització, Continguts,
div. Funcional, cultura, economia i recursos, educació, feministes indignades, informàtica,
interacampades, medi ambient, salut, Vaga i mobilització, immigració i Aturats.)
– Hi ha dubtes sobre la continuitat d'aquestes comissions.
– Es comenta que la comissió de salut no és comissió com a tal.
– Són comissions transversals. Són especifiques del seu àmbit i no treballen a nivell territorial.
– Si des d'una comissio temàtica es vol tirar endavant alguna acció la convoca als barris.
– A la coordinadora de barris hi va anar molta gent. No sé si és positiu restringir el vot.
– Seria necessari que a la coordinadora s'evidenciés qui parla com a representació d'una
assemblea de barri i qui parla com a comissió i qui a títol individual.
– Les comissions temàtiques haurien de ser assessores.
– Es proposa que puguin emetre vot sobre els temes que els afecten.

– La coordinadora ha de ser un punt de trobada d'assemblees de barri. “No trobo cap sentit a
que tinguin vot.”
– Podria ser no operativa l'assistència de massa gent
– El problema de decidir ara qui té dret d'aquestes votacions és el desconeixement del nombre
de gent que hi assistirà
2.4) Potestat de la Coordinadora per a crear noves comissions temporals i convocar
assemblees generals
– Té sentit que aquesta coordinadora plantegi una convocatòria i després es portari als barris i
després es tornari a la coordinadora
– L'assemblea general ha de ser convocada extraordinàriament, només quan tingui una
justificació clara.
– La coordinadora de barri ha de tenir més pes si volem descentralitzar de Catalunya. Aquesta
coordinadora es podrien tractar temes de ciutat. Si no hi hagués consens en aquesta
coordinadora o es tracta a barris o es convoca una assemblea general. Hem de donar-li més
pes.
– L'assemblea general podrien servir per fer ressò d'alguns temes importants i perquè el
moviment continui viu des d'una perspectiva més general.
2.5) Periodicitat de la Coordinadora de barris
La proposta des de Sants és que la coordinació general es reuneixi cada 15 dies. En parlem:
- Barris amb molta activitat té sentit reunir-se cada 15 dies però per nosaltres (Sarrià-Sant
Gervasi) aniria millor més espaiat en el temps.
- Podem veure com va cada 15 dies i decidir quan tinguem l’experiència del temps.
- La coordinadora recull interessos molt col·lectius i globals d’acord amb la situació actual del
moviment.
- En qualsevol cas, tenim sempre autonomia per adherir-nos o no a les decisions que es
prenguin a l’assemblea general
Votem la proposta de Sants i decidim
1) Participarem

i

estem

interessats

en

l’existència

d’aquesta

coordinadora.

2) Hem decidit que ens representaran 2 delegats i que la periodicitat d’assistència la
decidirem nosaltres i que és flexible.
3) Quant a les comissions tècniques pensem que hi ha d’haver un delegat i que sigui
assessor amb capacitat de convocatòria d’assemblea.
4) Pel que fa a les comissions temàtiques, 2 delegats assessors que ens informen dels seus
temes
5) Les funcions de la coordinadora haurien de ser: buscar el consens entre els barris i tractar
temes de ciutat i quan no hi hagués consens pogués convocar assemblea general
6) El nostre representant té dret a vot però l’assemblea de Sarrià-Sant Gervasi, es reserva el
dret a rebatre una decisió de l’assemblea general! Demanem poder tractar els temes del dia a
l’assemblea
amb
anterioritat
per
poder
consensuar
una
postura
7) Decidim assistir a la coordinadora un cop al mes com a mínim

3. Participació a la Festa Major
1) Volem aperèixer al cartell de les altrenatives.
2) Farem cartell dels actes de l’assemblea durant la festa major.
3) Dilluns 3 d’octubre dinamitzarem el documental “Homenatge a Catalunya” a les 20h al
C/Canet
4) Els torns de participació de la barra del dia 30 de setembre i del carro informatiu, es parlen a
banda.
5) Diumenge 9 d’octubre a les 12h a la plaça Pere Figuera farem un seguit d’actes: taller +
mural + teatre (¿?)

