
PROPOSTA PER L’ESPAI DE COORDINACIÓ DE BARRIS 

 

 

1. Qui ens coordinem 

- Eix territorial: Assemblees de barri  

- Eix temàtic: Sectors en lluita (per exemple, laboral, habitatge, salut 

educació, migrants, feministes, etc) entenent que dins el sectors en lluita 

també s’hi inclouen col·lectius, plataformes, etc. Tot i que no pertoca a la 

nostra assemblea de barri decidir qui entra i qui no, o quines són les 

temàtiques a coordinar.  

 

2. Nivells de coordinació 

 

2.1. Coordinació periòdica: 

- Entenem l’espai de coordinació com un punt de trobada on compartir 

propostes, informacions, reflexions, etc, i no com a un espai de decisió.  

- No veiem el funcionament per consens o votació a l'espai de coordinació 

periòdica ja que podria ser paralitzador haver de posar-nos d'acord per força 

en qüestions que pertoquen ser decidides per les assemblees de barri o 

sectors en lluita, col·lectius o individualitats. Veiem funcionar per afinitats i 

solidaritat, de manera que qualsevol assemblea de barri, sector en lluita, 

col·lectiu o individualitats pugui abocar i/o donar suport a les propostes que 

circulin a l’espai de coordinació, sempre en base al suport mutu. D’aquesta 

manera, respectem l’heterogeneïtat de propostes i la lliure adscripció a les 

mateixes, amb la intenció de que l’espai de coordinació sigui un punt de 

trobada on compartir experiències i propostes d’una manera àgil i 

respectuosa amb les diverses formes de lluita. 

- Les persones que hi assisteixin serien portantveus, es a dir, sense capacitat de 

decisió. La seva funció seria la d’informar en les dues direccions: de la 

assemblea a l’espai de coordinació i a la inversa. 

- Recomanaríem que les portantveus siguin rotatives per no generar 

especialistes de l’espai de coordinació. També recomanaríem que quan una 

persona assisteixi per primer cop a l’espai de coordinació vagi acompanyada 

d’una altra que hi hagi assistit prèviament, fent èmfasis també en que cada 

assemblea s’autoexigeixi un bon traspàs de la informació. Aquest punt 

només son recomanacions i cada assemblea decidirà com s’organitza i 

quanta gent aniria a l’espai de coordinació, confiant en l’autoregulació de 

cada assemblea. 

 

2.2.  Coordinació puntual: 

- Per qüestions concretes que suposin coordinar mobilitzacions/accions 

conjuntes puntuals en les que valorem la necessitat de posar-nos d’acord (per 

exemple, la organització d’una vaga general) es decidirà segons el context 

com ens organitzaríem, tenint clar que no seria de manera permanent.  

- Tot i que en una mobilització concreta en principi ens uneixi un interès 

comú, trobem important no perdre de vista que tenim diverses sensibilitats i 

estratègies de lluita (ens poden unir malestars, però podem tenir diferents 

maneres d’afrontar-los), de manera que trobaríem saludable que sorgissin 

diferents propostes i que es respectessin mútuament, perquè totes ens sentim 

còmodes i coherents. 



 

3. Posicionament davant les comissions tècniques 

- Considerem que no han d’existir comissions  tècniques permanents dins 

l’espai de coordinació (excepte la comissió penal per la seva pròpia 

naturalesa).  

- En tot cas, si una mobilització concreta precisa qualsevol tasca tècnica 

definida, es crearia en forma de grups de treball temporal, que 

s’autodissoldrien en finalitzar la mobilització. 

 

4. Posicionament davant la proposta de fer assemblees generals 

- Considerem que no han d’existir assemblees generals de manera periòdica, 

ja que podríem caure en l’error de veure aquesta assemblea com una finalitat 

i no com a un mitjà per a tractar propostes concretes. 

- La única excepció seria el cas d’haver de tractar un tema concret que mereixi 

un espai de reflexió i coordinació més ampli, sempre en base a una necessitat 

concreta (organitzar una vaga general, que una assemblea de barri o sector 

en lluita vulgui tractar un tema concret de manera més àmplia, etc) i sempre 

en base a que l’espai de coordinació se’ns quedi petit. 

 

5. Comunicació virtual 

- L’eina de comunicació interbarris (proposta dinamitzada per l’assemblea de 

barri del Raval, amb el nom icCVPB: intercomunicació ciutats, viles, pobles 

i barris) es va proposar simultàniament que l’última Trobada de Barris. 

- Considerem que l’icCVPB s’hauria d’integrar dins l’espai de coordinació: 

l’espai de coordinació com a una eina de comunicació directa i l’icCVPB 

com una eina de comunicació virtual. 

- Ens sorgeix el dubte de com s’hauria d’integrar l’icCVPB a la pràctica: 

l’espai de coordinació es un punt de trobada entre assemblees de barri i 

sectors en lluita, i l’icCVPB també inclou pobles i viles. 

- Trobem important remarcar que l’icCVPB seria una eina de comunicació 

interna per facilitar la coordinació i circulació d’informació; mai de 

comunicació cap a l’exterior (en forma de comunicats o rodes de premsa, 

etc). D’aquesta manera no l’entenem com una comissió tècnica, ja que 

estaria a disposició de totes i no hi hauria especialistes en comunicació dins 

l’espai de coordinació.  

 

6. Temporalitat 

- Trobaríem assumible que l’espai de coordinació es reunís com a màxim un 

cop al mes, tant abans com després de definir com ens volem coordinar. 

- Trobaríem recomanable que l’espai de coordinació fos convocat i preparat 

cada vegada per una assemblea de barri diferent, és a dir, de manera rotativa. 

No trobem que haguem de ser nosaltres qui decideixi si els sectors en lluita 

també podrien convocar i preparar les assemblees de l’espai de coordinació. 

- Trobaríem recomanable fixar una trobada de barris cada 6 mesos per revisar 

el sistema 

 

 

 

 

 


