
Proposta de Coordinació amb Barris i Pobles 
(el·laborada pel Grup de Treball de Coordinació Externa a partir de les aportacions i el debat de

l'Assemblea de Sant Andreu el 5/7/11 i 6/9/11)

No hi ha cap dels 3 documents (Sants, Autoorganització i Raval) amb el que estiguem plenament
d'acord, però volem incorporar elements de les 3 propostes, per tant passem a fer la nostra
proposta de com creiem que hauria de ser la coordinació de barris i pobles.

Eixos de la proposta:
− Creiem que és important que ens coordinem i que sigui per territoris.
− Creiem que ha de prevaldre la horizontalitat del moviment.
− Creiem que cal mantenir l'autonomia de les assemblees.

     Proposem la creació d'una Coordinadora d'Assemblees de Barcelona i Àrea Metropolitana
(de moment creiem que ha d'estar oberta a altres pobles fins que no establim una Coordinació
del moviment 15M a Catalunya, que ho trobem també molt necessari)

     Definició i tasques:
− És un espai de treball, de posada en comú de propostes, continguts i necessitats,

d'informació, d'unificar esforços per projectes comuns, de calendarització d'accions
concretes...

− És un espai per trobar acords sobre temes generals i aquests acords hauran de ser
ratificats o no per cada assemblea.

− La coordinadora facilitarà el funcionament de projectes comuns entre diferents
assemblees.

− La informació va en una doble direcció: de cada assemblea a la coordinadora i de tornada
a a cada assemblea.

     Composada per:
− Portaveus/enllaços de totes les assemblees que decideixin participar-hi.
− Aquest portaveu o grup de portaveus té tota la confiança de la seva assemblea.
− Seran rotatius, amb 1 persona que hagi estat a l'anterior trobada per seguir el fil.
− Per mantenir la operativitat de la coordinadora, s'hauria de limitar el nombre de portaveus

de cada territori (només a la ciutat de Barcelona som més de 22 assemblees)

Funcionament:
− La coordinadora es reuneix amb una periodicitat mensual i es pot autoconvocar de forma

extraordinària per reaccionar amb rapidesa en casos d'urgència.
− La coordinadora funcionarà, sempre que sigui possible, per consens.
− Aquesta proposta s'autorevisarà als 6 mesos de la seva constitució.
− La pròpia coordinadora s'ha d'autoorganitzar en els seus processos per garantir l'eficiència

i l'assoliment del seu objectiu.
− La coordinadora té la potestat de convocar l'Assemblea General (del seu àmbit

territorial) si ho considera oportú.
− Cada assemblea haurà de decidir com articularà la seva participació en la coordinadora

respectant la seva organització interna, el seu ritme i el seu propi funcionament.
− Cal crear mecanismes de comunicació interns prou fluids per tal de poder reaccionar

eficientment quan faci falta.

Proposta feta a l'Assemblea de Sant Andreu amb data 13 de setembre de 2011.


