
PROPOSTA DE COORDINACIÓ LES CORTS (ESBORRANY v.2.0) 

 

Representació a l’Assemblea de barris i pobles: 

 

Cada barri tindrà dos portaveus, sense poder de decisió, que podran fer de transmissors 

directes de propostes entre l’Assemblea General i La seva assemblea d’origen. Els portaveus 

seran rotatius, amb un cicle de 4 assemblees (2 mesos), de manera que els dos portaveus no 

rotin a la vegada. 

Només en casos molt especials, una assemblea podria donar als portaveus un poder de 

delegació espacial per a decidir in situ sobre una matèria concreta i amb uns marges clarament 

preestablerts per la seva assemblea d’origen. 

La idea és que les assemblees siguin un espai obert on tinguem participació de molts membres 

de les assemblees de barri, no només dels portaveus. Hi hauria debat i comentaris i menys 

lectura de documents tipus manifest, innecessaris per la existència de circuits de comissions i 

per les xarxes informàtiques que estem construint, de vital importància per a fer circular la 

informació. L’assemblea esdevé un àmbit de contacte presencial, complementari de les altres 

vies de comunicació i serveix també per a traslladar les decisions preses a les assemblees de 

barri per a fer el còmput final quan sigui necessari. 

 

Comissions tècniques, o espai tècnic: 

Aquest espai afecta a funcions de identitat i presència del 15-M 

Sobre els temes de: comunicació, relació amb els mitjans de comunicació, mitjans propis, 

difusió, internacional i coordinació interterritorial, els grups de treball haurien d’incorporar 

persones vingudes de comissions equivalents a cada barri, de manera que les decisions es 

prenguessin en una assemblea on cada barri tindria un vot.  

Els col·laboradors tècnics que estiguessin als grups de treball, exercirien el poder de decisió al 

seu barri, sense impediment de participar en les funcions habituals del seu grup de treball, 

menys en la presa de decisions, que seria col·lectiva i en representació dels barris. En principi 

no hi hauria límit a la participació en els grups de treball, ni de membres que estiguin a 

assemblees ni de número de membres per assemblea. 

El temps de consulta amb els barris per a qualsevol consulta seria, en principi, d’una setmana, 

temps en el qual totes les assemblees tenen temps de reunir-se, ser informats per les seves 

representants a l’espai tècnic i definir-se sobre cada consulta perquè les representants pugui 

portar el vot de la seva assemblea. En alguns casos, el temps de decisió pot demanar més 

temps per a la reflexió dins les assemblees. Es poden preveure protocols elaborats a l’espai 

tècnic i consensuats a les assemblees per a preses de decisió ràpides que no comptin amb un 



marge de temps d’una setmana. Les representants seran rotatives segons els criteris que 

estableixin les assemblees locals en base a la seva disponibilitat de persones adients a la 

funció. La periodicitat de les reunions serà fixada per la mateixa assemblea de l’espai tècnic, 

amb possibilitats de ser dinàmica i variable segons necessitats. Les reunions de cada comissió o 

grup de treball seran regulades també per els seus membres. La comunicació entre membres 

de cada comissió serà gestionada per cada comissió i la comunicació entre tot l’espai es farà 

segons acords presos en assemblea. 

Comissions temàtiques o espai no-territorial: 

Aquest espai afecta a funcions d’acció i reflexió del 15-M. 

Les comissions no tècniques: medi ambient, salut, educació, habitatge, acció, continguts en 

general, etc. constituiran grups de treball que haurien d’estar validats en principi per 

l’assemblea general i després per la mateixa assemblea de grups temàtics. 

El funcionament assembleari hauria de ser igual al de l’espai tècnic, amb un vot per barri quan 

calgui prendre decisions. La participació de membres de cada barri en les assemblees d’aquest 

espai aportaria una circulació bi-direccional (entre l’espai i els barris) de la informació de tots 

els temes, necessària per a la visió general. També els intercanvis entre comissions a dins de 

cada assemblea permetran el desenvolupament d’una visió transversal i evitaran que una 

comissió quedi tancada dins una visió temàtica específica i aïllada del context de la resta del 

moviment. 

Els criteris d’autoorganització sobre cicles i circuits seran com a l’espai tècnic. 

Comissions de serveis especializats: 

Aquestes comissions tenen una funció de servei a cada assemblea i a tot el moviment 15-M. 

Hi cabrien: la comissió jurídica, la d’infraestructures, la de cuina i la d’informàtica. 

Haurien d’estar obertes a la participació de membres dels barris. 

Haurien de mantenir contacte directe amb els barris i amb l’assemblea general, però podrien 

participar a les assemblees de l’espai tècnic i/o del temàtic, si ho desitgen, per mantenir-se en 

el context de la resta de comissions. 

 

Espais de coordinació i complementació: 

Les assemblees i els grups de treball poden establir les associacions temporals o permanents 

que siguin convenients pel seu funcionament de manera lliure, per proximitat geogràfica o 

temàtica, sempre que els mecanismes de decisió abans esmentats es mantinguin per als 

àmbits generals. Exemples: comissions d’acció de determinats barris, coordinació 

d’assemblees d’una zona geogràfica, etc. 

Evidentment, qualsevol espai de complementació, autogestiona els seus ritmes i circuits. 
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