
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL D’EDUCACIÓ DE BARRIS I POBLES 
(03/07/2011 Plaça Catalunya) 

 
1.- Presentacions. 
Participen companys/es de la comissió d’educació de plaça Catalunya, 

comissions d’educació dels barris de Sant Andreu, Clot, Sants, Barceloneta, 

comissió de continguts de Guinardó, assemblea de Badalona, comissió 

d’educació d’Argentona, plataforma catalunya es mou de Baix Llobregat. 

 

 

2.- Propostes de coordinació. 
- La comissió d’educació de plaça Catalunya planteja tres opcions: 

 

o Assemblea General d’educació de barris i pobles: de caràcter 

horitzontal, oberta a tothom a títol individual, on es prenen 

decisions de forma immediata. 

 

o Coordinadora d’assembles de barris i pobles: amb 2 

delegats/es rotatoris, revocables i amb mandats determinats. El 

treball és més lent però es treballa de manera més profunda i 

plural. On només s’informa de les propostes, ja que les decisions 

es prenen a les comissions d’educació dels barris i pobles. Cal 

decidir detalls concrets com percentatges de vots per ser 

acceptades, etc. 

 

o Mixta de les dues anteriors: coordinadora amb la possibilitat de 

convocar assemblees generals d’educació de barris i pobles per 

decisions ràpides. 

 

- També es planteja crear una Facilitadora, per dinamitzar, organitzar 

actes, etc. 

- Es proposa que els delegats/es rotatius, al ser 2, canviin de 1 en 1. 

- Es proposa realitzar un calendari d’activitats relacionades amb educació 

a barris i pobles, per facilitar el suport mutu. 



- Es remarca molt la importància de descentralitzar plaça Catalunya. 

- Cal que la coordinació d’educació vagi lligada a la coordinadora 

d’assemblees de barris i pobles, per tant cal que vagin delegats/es de la 

comissió d’educació de plaça Catalunya a informar a l’assemblea del dia 

10 de juliol a les 18 h. A la glorieta del parc de la Ciutadella. 

- Es planteja què fer amb la comissió d’educació de plaça Catalunya, es 

proposa que sigui com un barri més. 

- Tots els barris es poden coordinar mitjançant la plataforma digital en 

xarxa N-1.  

- Es pot diferenciar entre lluites educatives locals i lluites educatives 

globals. 

- Es planteja que els pobles no es senten integrats en assemblea de 

barris i pobles, i que cal potenciar-ho perque hi ha pobles que no han 

anat a assembles pensant que només eren per barris de Barcelona. 

- Es demana que la coordinadora sigui un mecanisme per extendre 

continguts i accions dels barris als barris, i extreure conclusions 

comunes. 

- S’informa del grup de treball de la reforma del sistema electoral 

(reforma.sistema.electoral.15m@gmail.com). 

- Es proposa que cal treballar la democràcia directa, horitzontal, i que cal 

tenir molta precaució amb la convocatòria ràpida d’assemblees generals, 

ja que cal potenciar les dels barris i pobles. 

- És molt important concretar una data per consensuar les propostes de 

coordinació, un cop debatudes als barris i pobles. Es decideix el 

diumenge 18 de setembre a les 17 h. A plaça Catalunya. 

- Es recorda que la feina de les comissions de plaça Catalunya depenien 

de l’assemblea general de l’acampada ja desapareguda. 

- Es proposa que a la coordinadora no hi poden pertànyer grups amb 

estructures jeràrquiques, tot i que es pot treballar amb ells de forma 

individualitzada. 

 

 

3.- Propostes de mobilitzacions al setembre. 



- Es proposa que el 12 de setembre, dia d’inici de classes de l’alumnat, 

tothom vagi als centres amb la samarreta groga. Es llegiran manifestos 

sobre les retallades i es realitzaran rodes de premsa. 

- Es planteja que és millor fer mobilitzacions a llarg termini, per preparar-

ho bé, fer difusió, etc. 

 

4.- Torn obert. 
- Divendres 8 de juliol, a les 19 h. A l’estàtua de Francesc Macià de plaça 

Catalunya s’informarà i es treballarà sobre la universitat d’estiu. 

- 20 i 21 de juliol accions contra les retallades. 

- 15 d’octubre manifestació de 15M. 


