
From: extensio acampadabcn <extensio.acampadabcn@gmail.com> 
Date: 2011/6/21 
Subject: proposta continuïtat comissions per la trobada de barris del diumenge 26 de 
juny a plaça Catalunya 

Hola, aquesta és la proposta que s'ha parlat a la trobada d'avui al Parc de la Ciutadella 
on hi havia algunes comissions. L'envio a les comissions implicades. Us adjuntem 
també la proposta que hem enviat als barris amb l'ordre del dia i algunes reflexions per 
la trobada d'aquest diumenge. No trobo el mail d'immigració i sanitat, si alguna 
comissió ho té que els hi passi, gràcies! 

Proposta per presentar a la trobada de barris del 26 de juny a les 17h a plaça 
Catalunya en relació a la vinculació de les comissions centrals de plaça Catalunya 

per un funcionament democràtic i efectiu (assemblees de barri, viles i pobles i 
sectorials) 

Comissions tècniques: 

-Es defineixen per assumir tècnicament les decisions estratègiques i tàctiques de 
l'Assemblea de Barcelona. 

-No poden pendre decisions estratègiques però tenen marge de maniobra tàctic (segons 
uns protocols) 

-Hauria d’existir una comissió a cada barri (centrada en el marge d’actuació del seu 
barri) i una coordinadora/central (formada per x persones de cada barri).  

-Comunicació: -Relació Premsa-Comunicats 

                       -Audiovisual 

                      - Xarxes socials/blog 

-Extensió: -Contacte territori 

                -Coordinació Barris  

                -Comunicació interna (barris, sectors en lluita, col·lectius i organitzacions que 
han donat suport al moviment 15M, etc) 

-Difusió: -Elaboració materials de propaganda i agitació 

               -Gràfic i arts plàstiques 

-Activitats/Acció: -Debats/trobades temàtiques 

                           -Accions d'agitació o propaganda (performances, ocupacions...) 

*Necessitem una comissió central/coordinadora de cada una d’elles que actui a nivell de 
tot el moviment de Bcn. 



*Necessitem coordinar, aglutinar i compartir tot el treball que ja hem fet per tal de no 
doblar o triplicar feines i recursos que puguin estar fent-se paral.lelament als barris.  

Comissions estratègiques: 

-Es defineixen per assumir les decisions estratègiques de l’Assemblea de Barcelona i de 
les Trobades d'Assemblees de pobles, viles i barris .  

-Tenen marge de maniobra tàctic (segons protocols) 

-Han de reunir persones de tots els barris i de cada comissió central i sectorial. Reunions 
tècniques amb les coordinadores comarcals/de zona. 

En aquests moments hi ha: 

                                             -Mobilitzacions i Vaga General 

                                            - Retallades/Consultes populars 

Comissions sectorials: 

-Es defineixen per assumir i dinamitzar els diferents sectors de la nostra lluita.  

-Tenen marge de maniobra i independència del ritme de l’Assemblea de Barcelona i la 
Trobada d'Assemblees de pobles, viles i barris.  

-Reuneixen persones dels barris, pobles i viles i de les organitzacions que ja treballen el 
tema en qüestió. 

-Habitatge.- Xarxa de suport mutu contra els desnonaments i pel dret a l’habitatge 
[Plataforma afectats per la hipoteca, 500x20...] 

-Sanitat.- Coordinació lluites Sanitat [ass. treballadores, Indignades, ass. usuàries, 
sindicats alternatius...]  

-Educació.- Coordinació lluites educació [ass. d’estudiants, ass. de professors/es, 
PDUP, Marea groga, SOS Educació, sindicats alternatius...]  

-Feministes indignades.- Coordinació, lluita i sensibilització [Ca la dona, mujeres 
pa'lante...] 

-Immigració.- Coordinació, lluita i sensibilització [Papeles para todos...] 
 


