
PROPOSTA DE COORDINACIÓ DE BARRIS  des de Poble Sec

Què gestiona la coordinadora

La coordinadora gestiona aquests dos tipus d’actuacions: 
a)Coordinar-nos: Uns o un barri fa una proposta i qui vulgui si suma o es coordinen per actuar.
b)  Actuacions comunes a nivell de barcelona en nom de tots els barris /del moviment.(falta 
aclarir la participació de les viles i ciutats per veure quina zona  s’abasta o si cal fer 
coordinacions/recomptes intermitjos com fan a Madrid). 

Poder decisiu de la coordinadora:

Com a norma general les qüestions que es tractin no seran de caràcter urgent. En aquests casos 
el mecanisme per a la presa de decisions serà el sistema de “serra” (baixa i  torna a pujar..). ÉS a 
dir que la coordinadora serà de natura informativa, i ocasionalment decisiva.

Els barris tenen dos portaveus revocables i rotatoris (proposta de Sants). 
Aquests portaveus tenen la responsabilitat d'organitzar una resposta d'emergència al seu 
barri quan sigui necessari. Aquesta resposta d'emergència serà una o altra en funció d'un 
protocol d'urgència determinat pel propi barri (per ex: decideix el mateix portaveu com a 
delegat, crea un debat ágil a través d'internet, convoca una assemblea extraordinària, decideix el 
delegat comptant amb un grup de suport amb qui pot debatre per via telefónica, o presencial si 
l’han acompanyat d’oients). Ha de ser un mecanisme àgil però inclusiu. És a dir, es manté 
l'autonomia del barri però es preveu un mecanimse àgil de presa de decisions formal.

Es remarca que caldria delimitar en la mesura que es pugui quins són els casos que es 
consideren urgent. 

Presa de decisions 

Proposem:
A la coordinadora només tenen veu els portaveus, si bé són obertes a tothom.
La presa de decisions es realitzarà per consens, sempre que sigui possible, i en cas de no 
arribar al consens, es votarà per majoria qualificada.

Proposem que quan des dels barris portem decisions definitives a la coordinadora, diferenciem 
si la nostra resposta és immutable o si està oberta a cedir en pro d’un consens. 

Participació de les comissions no territorials a la coordinació del moviment: 

Les comissions es creen i s'eliminen per decisió de la Coordinadora. 

Es promourà la cooperació entre les comissions i els barris en la mesura del possible.

Considerem que no disposem de prou informació sobre el tipus i el paper de les actuals 
comissions no territorials per prendre una decisió definitiva. Es considera necessari obrir un 
procés en què es defineixi quines comissions participen a la coordinadora, com funcionen, com 
es creen noves comissions, etc. En funció d’aquest procés es podrà replantejar la manera com 
les comissions participen a la coordinadora (veu, vot..) 

Per això, es considera urgent aclarir la situació de les comissions, per exemple donant un espai 
en una trobada interbarris perquè les comissions s’autodefineixin, presentin els seus objectius, 
funcionament, etc., de manera que des dels barris es pugui avaluar la seva participació en la 



coordinadora.

Fins que no es dugui a terme aquest procés, de moment es proposa que les comissions no 
tinguin per defecte ni veu ni vot. Només  tindran veu per demanda expressa de la 
coordinadora (perquè tenen relació directa amb el tema tractat…) o per dur una proposta 
a la coordinadora.

Assemblea general 

L’assemblea general és un espai obert, simbòlic, informatiu, lúdics i cultural. Espai de debats, 
ponències, infos; un espai on recuperar l’esperit de l’ “acampada”: taules informatives dels 
grups de treball /comissions; programa activitats, etc. 

Hi pot participar tothom, formin part o no d'assemblees de barris i/o comissions. Pretén 
respondre a la voluntat d'escoltar també les veus dels individus no organitzats.
Aquestes assembles també tenen la funció de cohesió i intercanvi d'informació.

S’han debatut dues opcions:
1. Espai de ratificació de certes qüestions ja definides i debatudes en espais més adequats, però 
que es creu convenient sotmetre a la ratificació de l'assemblea general. (per exemple una vaga 
general) obert, simbòlic, informatiu, lúdics i cultural. Debats, ponències, infos, recuperar 
“acampada”: taules informatives dles grups de treball /comissions; programa activitats, etc.
2. Espai no decisori

Per ara a Poble Sec no considerem que pugui ser un espai de ratificació en que es pugui 
vetar la feina feta des dels barris, es decideix que de moment no sigui un espai decisori i 
que tingui un caire més simbòlic, informatiu....etc.

Ara bé, hi ha bastant debat entorn aquest punt, ja que alguna gent insisteix en la necessitat de 
trobar espais o mecanismes perquè participi tota aquella gent que no està en assemblees de barri 
o comissions.  I recuperar l’esperit de moviment col·lectiu i inclusiu de l’acampada.


