
Què és la coordinadora (funcions)

Raval
Las assemblees de barri de la ciutat de Barcelona que així ho decideixin formaran un grup de treball 
amb l’objectiu de compartir de forma periòdica informacions, reflexions, propostes, etc...

Poble Sec
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) 

Guinardó
Entenem l’espai  de coordinació com un punt  de trobada on compartir  propostes,  informacions, 
reflexions, etc, i no com a un espai de decisió. 

Composició EC

Sants
Espai format per portaveus barris i  comissions, revocables i rotatoris. 2 portaveus cada barri,  1 
portaveu les comissions tècniques, 2 portaveus les comissions temàtiques.
La seva composició, com en general tota la proposta, és de caràcter temporal (6 mesos). Després 
s’analitzarà si els reptes del moviment exigeixen noves solucions organitzatives; si els territoris ja 
no necessiten comissions tècniques a la coordinació; si les assemblees específiques s’han dissolt als 
territoris, o no, etc.

Poble Sec
2 portaveus de  cada barri,  la  participació  de les  comissions  es  decidirà  quan s'aclareixi  quines 
comissions hi ha i com funcionen.
A la coordinadora només tenen veu els portaveus, si bé són obertes a tothom. 

Guinardó:
portaveus  rotatives.   Recomanació:  quan  una  persona  assisteixi  per  primer  cop  a  l’EC  vagi 
acompanyada d’una altra que hi hagi assistit prèviament

Raval
Cada assemblea decidirà el mecanisme de designació de les persones que assisteixin al grup de 
treball. No té perquè existir un límit de número.

Presa de decisions

Raval
- El grup de treball no tindrà capacitat de decisió sobre les propostes presentades. Cada assemblea 
és en última instància la que decideix fer seva cadascuna de les propostes. No obstant, és missió del 
grup de treball explorar vies d’acord que puguin facilitar el posterior consens entre assemblees. 
- Excepcionalment, per raons d’urgència i només en casos concrets, és facultat de cadascuna de les 
assemblees nomenar representants amb capacitat de tancar acords sobre temes específics. 



- Per tal d’accelerar la presa de decisions, sempre que sigui possible, cada assemblea farà arribar a 
la resta les propostes que vulgui compartir per facilitar que puguin ser discutides per les diferents 
assemblees prèviament a la reunió del grup de treball.

Poble Sec
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 portaveus de cada barri 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).  És a dir, es manté l'autonomia del barri però es preveu un mecanimse 
àgil de presa de decisions formal. 
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). 

Guinardó
- Entenem l’espai de coordinació com un punt de trobada on compartir propostes, informacions, 

etc.  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. 

- 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. 

Comissions:
Guinardó: 
No comissions tècniques permanents, en casos concrets gurps de treball temporals.

Sants: 
portaveus, de forma equivalent als barris. La seva composició, com en general tota la proposta, és 
de caràcter temporal (6 mesos). Després s’analitzarà si els reptes del moviment exigeixen noves 
solucions organitzatives; si els territoris ja no necessiten comissions tècniques a la coordinació; si 
les assemblees específiques s’han dissolt als territoris, o no, etc

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

Assamblea general

Guinardó:
No de forma periodica. Sí per 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.

Sants:
La coordinació general tindrà la potestat de convocar assemblees generals a les places cèntriques de 
Barcelona, sigui Plaça Catalunya o no, per tal que aquestes assemblees generals siguin les que 
adoptin les decisions polítiques i estratègiques importants pel conjunt del moviment.
A les assemblees generals del moviment, així mateix, serà l’espai on proposar, discutir, aprovar i 
crear comissions temporals per esdeveniments concrets.

Poble Sec:
de moment no es veu la necessitat que sigui un espai decisori, sinó que tingui un caire més simbòlic, 
informatiu....etc. 

Temporalitat
Sants, Raval: quinzenals
Guinardó: mensual

Convocatòria i facilitació:
Guinardó:
Convocat i preparat cada vegada per una assemblea de barri diferent, és a dir, de manera rotativa.

Revisió del sistema:
Sants, Guinardó: cada 6 mesos

Comunicació
…

Altres coordinacions
...


