
ACTA DE LA SUBCOMISSIÓ D’AUTO-ORGANITZACIÓ : 13 de juny del 2011 

 

Ordre del dia aprovat: 

 

1. Continuïtat de la subcomissió. 

2. Text d’auto-organització llegit amb el plenari. 

3. Debat sobre l’assemblearisme. 

4. Dies 14 i 15/06 

5. Proposta coordinació-extensió. 

6. Altres. 

 

1. Es parla del mal tractament de la premsa respecte el tema de la marxa de la plaça 

Catalunya de l’acampada. 

Es parla de que la situació a la plaça està enquistada i que pot acabar força malament 

Respecte la continuïtat de la pròpia subcomissió  es fan vàries propostes: 

 

-seguir treballant de forma desvinculada a la Plaça i a la comissió de continguts. 

-seguir treballant de forma vinculada a la Plaça i a la comissió de continguts. 

 

Respecte a aquest tema no s’arriba a un consens i es convida als participants que facin 

una reflexió profunda respecte aquest tema i posar-ho en comú en la propera reunió. 

 

Tot i així s’arriba al consens de segui treballant plegats i seguint tres possibles eixos de 

treball: 

 

-finalització del mapa de recursos 

-grup de treball sobre l’assemblearisme (límits i potencialitat) i fer-ne un dossier per 

poder fer arribar a tots aquells barris, pobles i col·lectius que ho desitgin. En aquest 

punt també es parla d’estudiar i altres moviments assemblearis que han esdevingut en 

els últims temps en la globalitat del món. Respecte a aquest tema tambés planteja 

coordinar-se amb un Ateneu de la ciutat que te molta documentació al seu arxiu 

històrico-social, sobre el moviment obrer a Barcelona. Es plantejar que aquesta 

informació consti en el mapa de recursos que s’està elaborant. Es proposa el proper 

dimecres 22 de juny a les 20h  per iniciar el treball sobre el debat de 

l’assemblearisme a la Rimaya. 

-grups de treball sobre diferents temàtiques socials. 

 

També es parla sobre la necessitat d’un local per la continuïtat de la subcomissió. 

Respecte a aquest  tema no s’arriba a una conclusió ben definida, però s’emfatitza en 

la importància de l’empoderament que dona ocupar un espai públic, però contant amb 



algun espai físic tancat on poder tenir documentació i material i informàtic. Aquest 

espai tan podria  ser algun local d’algun col·lectiu afí o ocupar-ne un altre. 

 

2. S’explica que finalment des de la comissió de continguts es va decidir que s’exposarien 

els dos textos que havien sorgit fruit del treball d’aquests dies a la plaça d’aquesta 

comissió i de les seves subcomissions. Es decideix que es llegiran els dos textos per que 

l’assemblea decideixi si es volen canviar a la web el manifest de mínims, per aquests 

dos, ja que sembla que son més aglutinadors. Els textos eren el de “primeres mesures 

per una vida digne i el proposat per la nostra subcomissió, “principis per un 

començament inacabat i compromisos per eradicar el nostre malestar”. Després de ser 

llegits en l’assemblea es va passar a votar i es va aprovar que aquests textos 

substituirien a la web el manifest de mínims. 

3. Es parla sobre la jornada que vam viure el passat diumenge, realizant un debat sobre 

l’assemblearisme. Es valora molt positivament, no tan sols pel seu contingut, sino pel 

fet que va ser una trobada més informar que va facilitar la possibilitat de coneixe’ns 

millor. També es parla de que durant aquesta jornada es va treballar el text de la 

proposta auto-organitzativa que proposa la nostra subcomissió per vehicular i 

coordinar totes les assemblees de barri . Es fan algunes esmenes i es pretén fer una 

proposta formal a la resta de comissions per tal de fer-la arribar als barris. Però en 

aquest punt, no s’arriba a un consens, ja que es diu que no hem de tenir pressa i que 

aquest text s’ha de treballar de forma col·lectiva entre tots i no caure en els mateixos 

errors per fer les coses amb presa i urgència. A partir d’aquest punt s’estableix un 

debat  autocrític sobre el funcionament de la pròpia subcomissió, al qual no s’arribaria 

a un consens clar. Entre d’altres coses es planteja que estem cometent els mateixos 

errors que hem criticat a l’assemblea general de Plaça Catalunya.  També es planteja 

certa discòrdia entre la definició de subcomissió i grup d’afinitat. 

 

Degut a que en l’Assemblea  d’avui no s’han arribat a consensos sobre temes importants 

respecte al futur de la subcomissió i el seu funcionament intern es proposa que cadascuna de 

nosaltres faci una reflexió profunda sobre els següents temes: 

-vinculació de la subcomissió amb l’acampada i la comissió de contiguts. 

-vinculació de la subcomissió amb el moviment 

-mètodes de treball de la pròpia subcomissió. 

-on volem abocar el treball que es realitzi a partir d’ara. 

 

Propera assemblea divendres 17 de juny a les 18h a les escales de pl. Catalunya davant de la 

telefònica 

 


