
Assemblea 
/ 

Proposta 
HORTA MUNTA-

NYA RAVAL LES 
CORTS SANTS 

SARRIÀ/ 
SANT 
GERVASI 

NOU 
BARRIS 
(Z. 
NORD) 

POBLE  
SEC GRÀCIA GÒTIC 

EIXAM-
PLE 
DRETA 

GUINARDÓ
/ 
CAN BARÓ 

CARMEL SANT 
GENÍS 

CASC 
ANTIC 

EIXAM-
PLE 
ESQUE-
RRA 

SANT 
MARTÍ 

POBLE-
NOU 

SANT 
ANDREU 

SANT 
ANTONI 

NOU 
BARRIS 

CERCAVI
-LA (2.1.1) SÍ SÍ * SÍ * N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ N.T. SÍ SÍ * N.T. N.T. SÍ * SÍ N.T. N.T. N.T. 

PISTA DE 
GEL 
(2.1.2) 

SÍ SÍ SÍ * N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ SÍ * N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. 

CONCEN-
TRACIÓ 
ST. 
JAUME 
(2.1.3) 

SÍ SÍ SÍ * N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. N.P. N.T. N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. 

ACCIÓ 
EL 
MATEIX 
DIA (2.1.4) 

N.T. SÍ * SÍ * N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ SÍ * N.T. SÍ N.T. N.T. SÍ N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. 

CORREU 
I MÓVIL 
(2.2.1.) 

SÍ SÍ SÍ * N.T. N.T. SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ SÍ SÍ SÍ N.T. N.T. N.T. SÍ * N.T. N.T. N.T. 

PROPOS-
TA 
RAVAL 
(2.2.2) 

SÍ SÍ SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ SÍ SÍ NO  N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ * SÍ N.T. 

OFERTA 
DEMAN-
DA (2.3.1) 

SÍ SÍ SÍ * N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ * N.T. NO  SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ * SÍ N.T. 

COORDI-
NACIÓ 
DISTRIC-
TE (2.4.1) 

SÍ SÍ SÍ - SÍ - N.T. N.T. - SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N.T. SÍ * SÍ N.T. 

PERIODI-
CITAT 
(2.4.3) 

SÍ SÍ SÍ * N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ * SÍ SÍ N.T. N.T. N.T. N.T. SÍ * N.T. N.T. 

 
 
SÍ   = ES SUMEN A LA PROPOSTA *       = RESPOSTA AMB MATISOS. REVISAR L’ACTA. 
NO = NO ES SUMEN A LA PROPOSTA N.T. = PROPOSTA NO TREBALLADA A L’ASSEMBLEA 

- = SON LES ÚNIQUES ASSEMBLEES AL SEU DISTRICTE 
 
S’ADJUNTEN L’ACTA I UN RECULL DE LES PROPOSTES DETALLADES QUE APAREIXEN A LA GRAELLA.  
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RECULL DE PROPOSTES DE LA GRAELLA (INCLOSES A L’ORDRE DEL 
DIA) 
 
 
2.1.1. Una cercavila per tots els barris contra les retallades. Possibilitats: 
començar o acabar en un dels hospitals del barri; portar un taüt per 
senyalar l'assassinat dels serveis públics. Cal produir una bona octaveta 
explicant que cap retallada és necessaria (a banda de les retallades en 
defensa i els sous dels polítics i banquers). Es a dir, tants cercaviles com 
assemblees s’hi sumin, per coordinar-nos en el mateix día per tota la 
ciutat. 
 

Horta s'hi suma.  
Muntanya s'hi suma però comenta el problema de que si a la assemblea 
son poca gent no resulta efectiu, pel que proposen juntar-se a nivell de 
districte.  
Raval diu que van fer una proposta sobre accions comunes relatives al 
segon paràgraf (després del d'accions) i que creien que el 28 de 
desembre es una bona data per a fer accions. En definitiva, que s'hi 
sumen si es la postura majoritaria.  
Sants accepta la proposta pero no han debatut com la recolzaran. Gòtic 
no ha decidit res sobre la proposta.  
Eixample Dreta comenta que volen sumar-se a la pauta comú que surti 
de la trobada. Com el Raval. Sant Genís diuen que s'hi sumen, encara 
que també mirarien de juntar-se a nivell de districte, ja que son poca 
gent.  
Carmel s'hi suma.  
Esquerra de l'Eixample creu que es necessari establir una data (dia 28) 
per a fer una acció a tots els barris, però que no han treballat aquesta 
acció en concret.  
Sant Martí han fet la mateixa proposta per al barri, en un principi els hi 
agrada el dia 28.  
Poblenou s'hi sumen. 

 
 
 
2.1.2. Concentració protesta i/o sabotatge de la pista de gel que 
s’instalarà a Pl. Catalunya. 
 

Horta s'hi suma. 
Muntanya també s’hi suma. 
Raval el mateix que abans (s'hi suma si hi ha quorum) i els hi fa molta 
il·lusió aquesta acció.  
Sants encara no ho han treballat. 
Gòtic s'hi sumen amb molt d’énfasi.  
Eixample Dreta s'hi sumen però debateixen la manera de dur a terme 
l'acció (denúncia, destrucció de la pista, etc.). 
Sant Genís segurament s'hi sumarà. 
Carmel s'hi suma. 
Esquerra de l'Eixample la recolzen per a treballar-la, a veure com es fa. 



Sant Martí la recolzen però s'ha de treballar.  
Poblenou ha tingut molt debat respecte la proposta i cóm s'enfocaba 
aquesta, encara que la recolzen per veure cóm es treballa. 

 
 
 
2.1.3. Organitzar una concentració a Pl. Sant Jaume, davant l’Ajuntament, 
per a exigir transparència en les comptes municipals. Pressupost d’obres 
a tots els plafons, actes públiques de tots els plens municipals i 
desglossament de les despeses i dietes dels regidors i consellers. 
 

Horta no ho ha treballat. 
Muntanya s'hi suma. 
Raval si hi ha quorum, sí, però sense massa entusiasme. 
Sants creuen que segurament la recolzaran 
Gòtic no es posiciona. 
Eixample Dreta no ho ha treballat. 
Carmel s'hi suma.  
Esquerra eixample no l'ha debatuda.  
Sant Martí no l'ha debatuda. 
Poblenou s'hi suma. 

 
 
2.1.4. Que cada assemblea localitzi un espai “enemic” (sucursal bancària, 
ETT, etc.) per a realitzar tots una acció contra ell el mateix dia. Es a dir, X 
accions simultànies el mateix dia a tota Barcelona. 
 

Horta no ho ha treballat. 
Muntanya depén del tipus d'acció (si es violenta, no, i si requereix molta 
gent, no podran). 
Raval diu que li agrada molt aquesta acció, valorant la possibilitat de fer-
ho el mateix dia que la de la pista de gel. 
Sants s'hi adereix. 
Poble Sec diu que han format un grup de treball respecte els bancs, que 
miraran de moure la proposta dins el grup de treball.  
Gòtic s'hi suma.  
Eixample Dreta s'hi suma, que els hi agradaria treballar-ho més amb els 
de l'Eixample Esquerra per fer més força.  
Sant Genís no ho ha tractat.  
Carmel s'hi suma.  
Eixample Esquerra, duu temps pensant en un objectiu i recullen la 
proposta de l'Eixample Dreta. 
Sant Martí no ho han treballat.  
Poblenou s'hi suma, però depenent de l'acció. 

 
 
2.2.1. Que cada assemblea faciliti a la resta 3 adreces de correu electrónic per 
a contactar (que siguin revisades durant tot el dia, no un dia a la setmana, 
entenem-nos) i, com a mínim, un número de teléfon móvil per a urgències. 
 



Des de Sant Antoni, comenten que ja tenen un telefon de urgències que 
no es d'un particular, sino de l'assemblea en general.  
El Raval proposa que més que hi hagi molts comptes de correu, es crei 
una llista de correu que derivi a comptes de correu personal.  
Des de Poblenou son reticents a donar el teléfon.  

 
 
2.2.2. Propuesta de creación de GT interasambleas para mejorar la 
comunicación hacia dentro y hacia fuera de las asambleas 

Problemas 

Sin comunicación no es posible la coordinación. No existe, al menos de momento, 
un espacio de decisión de todos los barrios de Barcelona, tampoco del resto del 
territorio. Son las asambleas, una a una, que deciden hacer suya (o no) cada 
propuesta. En consecuencia, si no existen mecanismos de comunicación eficientes y 
personas proactivas en cada asamblea que hagan llegar la información y las 
propuestas hacia dentro y hacia afuera, es imposible ningún tipo de coordinación. 

Necesitamos propuestas ... y respuestas para construir una agenda común. 
Proactividad entre nosotras significa varias cosas: por ejemplo, que cada asamblea 
explique al resto cómo está la discusión interna de cada propuesta; por ejemplo, 
intentar hacer propuestas abiertas que otras asambleas puedan hacer suyas desde su 
construcción o lo que es lo mismo, no esperar a tenerla cerrada, completamente 
diseñada y hasta convocada y para explicarla al resto de asambleas. Y suponemos 
que todas estamos de acuerdo en que, de vez en cuando, deberíamos hacer cosas 
que nos implicaran a todas y que sean construídas por todas ... Juntas lo podemos 
todo. 

Sin información no es posible la horizontalidad. Las personas que manejan la 
comunicación y la intercomunicación suelen estar más informadas de lo que "se 
cuece" que el resto de la asamblea. ¿Cómo hacemos para minimizar esta diferencia? 
¿Qué podemos hacer para facilitar a cualquier persona un mejor acceso a la 
información que le permita participar más activamente? ¿Cómo lo hacemos 
colectivamente para que ésto no represente aún una mayor carga de trabajo? 

¿Empezamos por hacer cosas juntas? 

No hay mejor manera de crear sinergias y generar proactividad que empezar a 
hacer cosas de forma colectiva y que esas cosas, además, sean útiles.  

Pensemos juntas cómo hacerlo de forma horizontal, colaborativa, abierta y 
descentralizada.  

Algunas cosas que se nos ocurren: 

Calendario público común:  Ya lo tenemos 
(http://ecbcn.wordpress.com/calendari/ ) y funciona de forma completamente 
descentralizada, pero hasta el momento sólo lo están usando 6 ó 7 asambleas. 
¿Lo utilizamos?  



Hay mucho ruido: convocatorias. Cada día llegan a las asambleas decenas de 
correos con propuestas de otras asambleas, de comisiones, de sectores en 
lucha, de colectivos, de grupos ... casi todas interesantes. En nuestra asamblea 
por principio se reenvían todas a la lista de correo. El resultado es el 
desconcierto, el desorden y un goteo de peticiones de "dadme de baja de la 
lista" seguido de cierto de silencio de las que nos quedamos por miedo a saturar 
la lista. Podríamos hacer en todas las asambleas de forma colaborativa una 
especie de resumen de todo lo que llega (a casi todos lo mismo) que nos 
permitiera hacer un sólo envío diario a nuestras listas internas, evidentemente, 
exceptuando los casos de urgencia. (aquí podéis ver lo que estamos probando 
internamente en nuestra asamblea para solucionar este problema:  https://n-
1.cc/pg/pages/view/923986;  se adjunta un ejemplo de envío diario) 

¿Ha pasado algo en nuestro barrio que pensamos deberían saber el resto de 
asambleas? O en nuestro pueblo, nuestra ciudad, el país o el mundo mundial. 
¿Buscamos una manera eficiente y sencilla de compartir con el resto las noticias 
que creemos verdaderamente importantes sin que se pierdan en el ruido 
informativo cotidiano? ¿Lo hacemos de manera colaborativa de forma que a 
medio plazo todas acabemos ganando tiempo? 

Compartir experiencias. ¿Dónde se puede consultar lo que están haciendo las 
asambleas en material laboral? ¿y en migración? ¿y en comunicación? ¿dónde 
podemos encontrar información sobre cómo empezar a montar una red de 
apoyo mutuo? Compartir las experiencias es el primer paso para empezar a 
trabajar cosas en común. Aprovechemos eso también para facilitar que 
cualquier persona pueda acceder a la información. ¿Montamos un banco de 
experiencias que no nos obligue a recorrer constantemente 47 (por decir un 
número) blogs con el riesgo de perdernos quizá lo más interesante? ¿Lo 
hacemos de manera que sea abierto a las comisiones, los sectores en lucha, los 
colectivos y las organizaciones con las que ya estamos trabajando desde las 
asambleas? 

¿Cómo empezar? 

Aquí un clásico: ¿montamos un grupo de trabajo de comunicación interasambleas 
para pensar colectivamente cómo ponemos en marcha todo ésto y cualquier otra cosa 
útil que se nos ocurra? 

Propuesta y procedimiento 

Esta propuesta será enviada el 20 de noviembre de 2011 a todos los barrios de 
Barcelona  para que, en la medida de lo posible, las asambleas puedan discutirlas a lo 
largo de la siguiente semana y puedan expresar su postura en el Espacio de 
Coordinación de Barrios convocado el próximo día 25 en el barrio del Carmel.  

En el caso de que se viera a lo largo de la siguiente semana se constituiría el Grupo 
de Trabajo formado por las personas que las distintas asambleas designen según sus 
propios procedimientos internos. 

El objetivo de este GT es estar al servicio de las asambleas en materia de 

https://n-1.cc/pg/pages/view/923986
https://n-1.cc/pg/pages/view/923986


comunicación pudiendo participar en él todas las asambleas que así lo decidan en la 
medida de sus prioridades y sus fuerzas. El GT debe funcionar de forma horizontal, 
colaborativa, abierta y descentralizada.  

Esta propuesta será presentada por la Asamblea del Raval conjuntamente con 
todas las asambleas que decidan hacerla suya en la Trobada Catalana de 
Vallès convocada para el próximo 3 de diciembre.  

Horta s'hi suma. 
Muntanya diu que li agrada, especialment per la referència a la força i 
recursos de les assemblees. Comenta la utilització d'un plafó al barri per 
a difondre informació, i que, vaja, que es suma a la proposta del Raval. 
Sant Andreu parla del ICCB. 
El Gòtic la recolza molt activament en tots els aspectes.  
Eixample Dret la recolza per a treballar-ho.  
Guinardó s'hi afegeix i comenta que volen fer una ajuda activa a petites 
assemblees.  
Carmel pensa que aquesta proposta solapa la feina que ja fa l'Espai de 
Coordinació entre Barris, pel que no s’hi suma. 
Des de Guinardó puntualitza que es un grup de treball técnic, no polític.  
Sant Antoni ho aproba, ja que ho ha treballat i ho entén com a espai on 
treballar i volcar les técniques de comunicació.  

 

 
2.3.1. - Elaborar un llistat de recursos físics i pedagógics en un 
wordpress. L'assemblea encarregada de realitzar la interbarris de torn, 
mantindria i actualitzaria el llistat de recursos durant 15 dies, afegint o 
eliminant el que les diverses assemblees aportin a l'espai d'interbarris. En 
aquest cas, s’encarregarà l’assemblea del Carmel, pel que si teniu 
material o recursos que voleu compartir amb la resta d’assemblees, o que 
necessiteu, ens feu arrivar el llistat aquest divendres, que el pujarem a la 
web creada a tal efecte. Un cop sigui el proper Espai de Coordinació de 
Barris, passarem l’usuari i la clau a la propera assemblea que l’organitzi 
per tal que prengui el relleu en la gestió de la pàgina d’oferta i demanda 
de material i recursos.  
 
 

Horta s’hi suma. 
Muntanya s’hi suma.  
Raval (entén que va en el mateix sentit que la seva proposta), també 
comenta que qualsevol proposta ha d'esser descentralitzada, pel que 
aquesta hauria de fer-se amb un métode més descentralitzat. Es a dir, 
sí, pero descentralitzadament.  
Gòtic creu que s'ha de fer de manera descentralitzada. 
Eixample Dreta ho prefereix amb Google Groups o un métode més 
descentralitzat. 
Guinardó ho vol dins del grup de treball de la proposta del Raval.  
Carmel s'hi suma.  



Sant Andreu prefereix el que ha dit el Raval, més descentralitzat, però 
amb matissos.  
Sant Antoni que s'afegeix i que es necessari fer-ho. 
Des de les Corts es comenta que s'ha formulat malament la proposta; en 
tant en quant es necessari compartir qué es necessita i que s'ofren, però 
no fixar la manera de fer-ho, que no te per què ser la millor. 

 
 
2.4.1. - Quines assemblees estarien interessades en coordinarse periódicament 
a nivell de districte? (Entengui's, aquells districtes que tenen més d'una 
assemblea, no els monoassamblearis). 
 

Horta sí. 
Muntanya sí.  
Raval sí (a nivell de comunicació). 
Les Corts son monodistricte. 
Sants comenta que seria interessant fer accions conjuntes amb les 
Corts.  
Des de Raval es comenta el projecte “Sota la Gran Via” per a coordinar-
se els barris de sota de la Gran Via.  
Gòtic estan molt interessats en coordinar-se a nivell de districte, a més 
d'esser al grup de Sota la Gran Via.  
Dreta de l'Eixample dicen que es un tema que constantment debaten.  
Guinardó que sí.  
Sant Genís que sí.  
Casc Antic estan esperant a fer una jornada de reflexió al respecte.  
Carmel que sí.  
Sant Martí te molt interés en coordinar-se a nivell de districte.  
Sant Andreu diu que si funciona l'espai de coordinació, aixó ja vindrà sol, 
i ja no només a nivell de districte, sino que podria ser, per exemple, una 
coordinació per zones sanitaries, etc.  
Des de Sant Antoni volen “tirar els trastos” a les assemblees veïnes per 
a coordinar-se. 

 
 
2.4.2.- Es proposa ampliar la periodicitat de l’Espai de Coordinació entre 
Barris, fent-lo mensual, ja que així hi ha molt mes temps per a preparar 
propostes i accions. No obstant, en cas d’urgencies o eventualitats, amb 
la nova llista de contactes de la que disposarem, es pot convocar 
ràpidament i de forma extraordinària. 
 
 

Horta, sí.  
Muntanya, sí.  
Raval proposa fer-ho d'aqui tres setmanes, que d'aqui un mes es 
nochebuena.  
Gràcia no ho ha parlat, però es reuneixen quinzenalment, així que, en un 
principi, els hi aniria bé. 
Poblesec es reuneix quinzenalment, pel que tindria que alternar l’Espai 
de Coordinació de Barris si aquest no es cambiés a mensual.  



Guinardó a favor de fer-ho cada tres setmanes o fixar la periodicitat a 
cada assemblea.  
Sant Genís que sí.  
Carmel que sí.  
Sant Andreu es favorable a donar més marge que el quinzenal, o que a 
cada ECDB es decidís la data del següent. 
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