
20 d’octubre del 2011-10-27 
Acta de l’assemblea 
 

1. Aprovació de l’ordre del dia 

 

2. Valoració dels actes 15-O 

- En general hi ha una sensació positiva, es té la impressió que poc a poc anem 

sumant forces.  

- Es comenta que s’ha de felicitar a les dues persones que van anar a fer la pancarta  

ja que gràcies a elles en tenim. Per una altre vegada no podem quedar de manera 

tant oberta, ens hem d’assegurar que almenys es comprometi un mínim de gent 

per anar-hi.  

- Es diu que durant la manifestació hi va haver molta gent i es creu haver superat 

altres convocatòries. A més  a més també es parla de la repercussió que té el ressò 

mediàtic al ser una convocatòria a nivell internacional.  

- S’ha de seguir treballant en aquesta línea.  

- Pot ser no vindrà gaire gent a les assemblees però som un motor per organitzar 

accions que molta gent s’hi sumarà. Aquesta és la manera de mantenir-ho viu. 

- Estem generant una organització alternativa al sistema actual. 

 

3. Propostes que arriben a la Comissió de Difusió: 

 

- Trobada de cap de setmana a Anoia el 30 octubre i 1 novembre:  s’explica i és 

llegeix la convocatòria. És una proposta oberta a tothom, qui vulgui hi pot  anar a 

títol personal a veure què s’hi fa. 

(s’adjunta el full explicatiu a continuació) 

 

- Proposta Assemblea Llagosta: Debat.  

Es comenta que el 15m és un moviment molt plural que no té representants i que 

per tant un partit polític no pot pretendre aprofitar-se del nom per guanyar vots ni 

auto presentar-se com la veu del moviment. També es comenta que si nivell de 

programa algun partit vol aprofitar les propostes que s’elaboren des de continguts 

del 15m, perfecte, però en cap cas mai apropiar-se del nom. Així doncs es refusa 

qualsevol partit polític amb el nom de 15m. Votem si ens hem d’adherir a la 

proposta de l’assemblea de la Llagosta i per majoria àmplia es decideix que Sí. 

(s’adjunta l’octaveta  a continuació) 

 

4. Possibles campanyes, properes accions i pluja d’idees pel tema electoral i el 20N 

 

- ILP aturem l’atur: pla estratègic per aturar l’atur en 90 dies de l’associació 

estudiants pel canvi. Van venir a la passada assemblea per mirar de recollir firmes i 

proposaven venir a la pròxima a explicar el què és.  

S’ha investigat en relació aquesta entitat i s’ha descobert que està directament 

relacionada amb l’associació/partit Democràcia Social que està fundada i liderada 

per Josep Miró i Ardèvol. Aquest personatge és ex conseller de Convergència i 



Unió que s’ha distanciat de la federació perquè és molt més estricte en temes de 

moral religiosa. A més a més també és el fundador de “e-cristians” i “Forum 

Libertas” que són dues associacions cristianes fonamentalistes. Defensen que la 

homosexualitat té una malaltia que ha de ser curada amb tractament mèdic i que 

per tant no poden tenir els mateixos drets que el heterosexuals.  

Arrel d’aquestes investigacions està clar que a ningú dels presents li interessa 

recolzar aquesta iniciativa. Tot i així s’obre un debat per decidir si ja que ho han 

demanat els hi hem de deixar un espai o no a l’assemblea per poder expressar-se. I 

en el cas de que vinguessin si s’ha de determinar com un punt del dia o han 

d’esperar-se al torn lliure de paraula.  

Finalment es decideix que no volem que vinguin a fer una conferencia, com a 

assemblea no ens interessa però si volen venir a títol individual i explicar la 

proposta en el torn lliure de paraules estan en el seu dret de ser escoltats. 

(S’adjunten els links dels webs a continuació) 

 

- Pluja d’idees per possibles accions pel 20N 

Es porten algunes propostes en relació a fomentar una democràcia més 

participativa 

o www.actuable.es : recollida de firmes per demanar la participació més 

enllà del vot cada 4 anys. És a dir, obrir legalment vies de participació 

continua on els ciutadans puguin votar i incidir sobre les decisions preses 

al congrés dels diputats 

o Proposta de reforma de la llei electoral. El grup de treball que ha formulat 

la petició prové de la Comissió de Continguts de Plaça Catalunya que es va 

crear durant el 15M. S’està fent un cicle de conferències al ccb i estan 

oberts a rebre propostes. 

Respecte la campanya del 20N es proposa: a nivell informatiu difondre cap on van 

a parar els vots i quines vies tenim de participació. Pel que fa a la manifestació ens 

hauríem de fer més visibles al barri, s’ha d’anar al Consell de Barri per veure el què 

passa. I com a crítica a fer-nos hem de recordar que la democràcia no passa cada 4 

anys i que per tant hem de participar més. Davant d’aquesta situació, què podem 

fer? 

o En primer lloc assabentar-nos del que passa al Consell de Barri, estar 

presents i al dia del què passa per poder-nos anar a queixar de cada petita 

acció i directament allà. 

o Si a títol individual algú forma part d’un partit no és necessari ocultar 

informació, anant de cara podem compartir dades i explicar el què sabem. 

o Hem de comunicar-nos amb les xarxes participatives del barri, crear 

complicitats amb la xarxa d’associacions existents pot adherir molta gent 

o Es comenta de fer un tríptic informatiu però no s’acaba de concretar en 

cap proposta 

Es trasllada el debat política fora de barri i es comenta de l’existència d’una 

iniciativa que recull firmes per la modificació de la constitució a través del dret. I 

d’aquesta manera aconseguir fer ILP més fàcilment i la reforma  de la constitució. 

http://www.actuable.es/


No acaba de quedar clara la proposta per això si voleu obtenir més informació 

visiteu el web: www.democraciadirecta.org.  

 

Després de tot aquest seguit de propostes i pluja d’idees es proposa crear un grup 

de treball que aglutinin totes les possiblitats d’actuació respecte el tema de 

participació i que elaborin una proposta de pla d’acció.   

 

Es proposa també de fer una assemblea i convidar a totes les associacions del barri 

perquè expliquin el seu projecte i l’àmbit d’acció. I en general es troba que és una 

molt bona proposta que pot crear xarxes socials de participació al barri.  

Malgrat tot la opinió majoritària de la gent és esperar a fer aquesta trobada 

després de la jornada d’eleccions.  

 

S’ha de crear alternatives imaginatives per fer difusió, és a dir que tot no 

consisteixi en repartir octavetes i penjar cartells. Surt la proposta de fer cartes al 

director dels diaris i firmar-la com a Assemblea Sarrià Sant Gervasi, també s’han 

d’aprofitar les revistes del barri com la Veu de Sarrià.  

 

Finalment s’estableix qui seran els 5 components del grup de treball i seran ells els 

encarregats d’elaborar la carta després de que es comentin les propostes a 

l’assemblea 

 

5. La exposició: aprovació de pressupostos 

- Es calculen entre 115 i 130€ per les impressions i els plafons. Es compta que 

l’assemblea té 200€. La gent està d’acord en destinar aquests diners a la exposició. 

Votació: Sí per majoria àmplia. Però que es miri en tant que sigui possible estalviar 

a través dels recursos de la Comissió de Difusió de Plaça Catalunya 

- Es comenta que el fet de l’exposició també és una altra manera de difondre i 

encara més si es fa itinerant. Un altres centre ja ha demanat l’exposició. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.democraciadirecta.org/


TROBADA CATALANA 15-M. POBLES, VIL·LES I CIUTATS. TROBADA D'ASSEMBLEES, DE GRUPS 
DE TREBALL, DE PERSONES. 
A CA L'AFOU (ANOIA) del 30 d'octubre a l'1 novembre 2011 
 
Introducció: Perquè ens volem reunir? 
 
La situació actual on s'evidència més que mai el segrest del poder polític en mans dels sistema 
econòmic i en el moment en que el moviment 15m està generant projectes i creacions 
col·lectives reals, és oportú el retrobament de persones implicades i unides pels següents 
principis: 
 
Formem part d'un moviment social, el nostre funcionament es horitzontal i assembleari, 
transparent i obert a la participació de qualsevol persona indignada amb la situació mundial 
actual a la que hem arribat per diferents causes, situació que ens desagrada i ens movilitza. 
 
Ens aquest moment actual la multiplicitat d'assemblees i grups de  treball que estan 
actualment funcionant fan difícil la interrelació  fluïda i quotidiana entre tots, des de la 
multitud de pobles, vil·les i ciutats, que participem. Coordinar-nos fluidament és un dels 
principals reptes que tenim com a moviment a dia d'avui. 
 
S'ha considerat la necessitat d'autoorganització a nivell territorial català, així com reflexionar 
les línies i estratègies d'actuació de cara al 20N i als mesos posteriors. El plantejament de com 
tractar aquests i d'altres objectius queda obert a la participació de les persones assistents. 
 
Per això, des de l'assamblea de grups de treball i comissions del 15M a Barcelona realitzem la 
proposta d'organitzar una trobada d'àmbit català, per tal de poder-nos conèixer, compartir 
experiències i inquietuds i plantejar la organització d'accions conjuntes per encarar la 
magnitud dels esdeveniments que estan succeïnt, especialment pel que fa a la data del 20N, 
on la importància del que pot arribar a passar ens hauria de fer plantejar les possibilitats 
d'autoorganització. 
On? 
La  Trobada del moviment 15m tindria lloc durant els dies 30, 31 d'octubre i 1 de  novembre, 
amb la jornada prèvia de preparació de l'espai el dia 29 d'octubre. El lloc de la trobada seria  
Ca l'Afou, colònia  postindustrial, postcapitalista i autogestionada,  situada prop de  Vallbona 
d'Anoia, amb molt d'espai per poder garantir  l'allotjament de centenars de persones. 
(Més informació sobre Ca L'Afou visita aquí 
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindustrial-
postcapitalista/) 
 
Com? 
Estem conformant el cronograma de les activitats i temàtiques a tractar en aquestes Jornades 
Assambleàries 
Per tal de construïr de manera col·lectiva els continguts a tractar durant la Trobada, és 
important que totes   les assemblees i grups de treball que tinguin propostes de temes a   
debatre i compartir en aquests dies de trobada, facin arribar les propostes per diferents vies: 
   
Mail:   trobada15mcat@moviments.net    
Grup de treball de n-1 amb el nom de Trobades Catalanes https://n-
1.cc/pg/groups/846480/trobades-catalanes-15m/ 
 

 

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindustrial-postcapitalista/%29
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/14716/calafou-colnia-ecoindustrial-postcapitalista/%29
mailto:trobada15mcat@moviments.net
https://n-1.cc/pg/groups/846480/trobades-catalanes-15m/
https://n-1.cc/pg/groups/846480/trobades-catalanes-15m/


Links ILP 

http://www.vozbcn.com/2010/04/11/14764/miro-ardevol-democracia-social/ 

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/quin_exconseller_de_ciu_defensa_el_tractament_medi

c_per_als_homosexuals_14712.php 

http://www.ara.cat/societat/E-Cristians-avortaments-retallada-pensions-

jubilacio_0_490751420.html 

 

 

http://www.vozbcn.com/2010/04/11/14764/miro-ardevol-democracia-social/
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/quin_exconseller_de_ciu_defensa_el_tractament_medic_per_als_homosexuals_14712.php
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/quin_exconseller_de_ciu_defensa_el_tractament_medic_per_als_homosexuals_14712.php
http://www.ara.cat/societat/E-Cristians-avortaments-retallada-pensions-jubilacio_0_490751420.html
http://www.ara.cat/societat/E-Cristians-avortaments-retallada-pensions-jubilacio_0_490751420.html
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