
ACTE 26-7-2011 

0. Es llegeix l’acte del dia anterior. 

1. Torn comissions. 

2. Revisió Festa Major d’Estiu. 

Vam fer un bon treball, vam aprofitar per fer pancartes i reflexions però faltava 
organització i previsió. Hauríem d’haver mirat el programa de Festa Major i 
creat un espai tenint en comte el programa. 

A les 10 del mati vam quedar i fins la tarda no hi havia actes, muntar a les 16h 
ens hagués sigut molt difícil. 

La nostra oferta, un punt d’informació, es podria reformular i convertir-se en un 
acte/ activitat:            -        Xocolatada a activitats infantils 

- Paellada 

- Col·laborar en barres 

- Xerrades 

- Videofòrums,.... 

Hem de muntar cosses per apropar-nos a la gent, no muntar cosses perquè la 
gent s’apropi a nosaltres. Podem continuar oferint l’estand d’informació, una 
cosa no treu l’altre.  

Podríem aprofitar els actes que ja hi ha organitzats i acostar-nos a entitats i 
associacions.  

Es podria fer una assemblea extraordinària només per planificar la Festa Major. 

Hem de trobar el nostre espai, es proposa fer un cap de setmana “La ciutat dels 
indignats” , crear jornades de debat, reflexió, concerts, barres, actes,... 

 

3. Revisió ple 21 de juliol 

A la portaveu li va arribar un sms que deia que no calia que parles en el ple, 
abans del ple hi va haver algun membre de l’assemblea que va insistir en que 
no calia que llegís el que havíem aprovat per assemblea que diríem. Tot i així 
l’acció planificada es va dur a terme amb èxit i ens van permetre replicar que en 
principi no podíem fer-ho.  

No es pot coartar la llibertat d’expressió de ningú i no té sentit que se li envií un 
sms al portaveu perquè no parla a nivell personal, parla com assemblea. Les 



decisions presses en assemblea són de l’assemblea i es demana respecte tot i 
que hi hagi persones que puguin no estar d’acord. Si algú té quelcom a dir que 
es dirigeixi a l’assemblea, res de repressió! L’assemblea és un òrgan de pressa 
de decisions. Ningú és legítim per deslegitimitzar-nos.  

La intervenció de l’assemblea en el torn obert de paraula va ser el que va rebre 
més aplaudiments.  

En el ple es va fer servir un eufemisme per donar resposta a la nostra 
intervenció, ens van dir que el CUAP (servei d’urgències diürn) l’havien tancat 
però que continuaven tenint urgències ja que si anem a “l’hospital” del Serral 
ens atendran com a visita esporàdica.  

Se’ns informa que hi ha metges enfadats que es neguen a atendre les visites 
esporàdiques. Entre “pacient” i “pacient” només tenen 5 minuts de temps, 
aquestes condicions són negatives per qualsevol individu que necessita atenció 
medica i pels propis metges, no podem permetre que ens tergiversin la realitat i 
em de defensar el dret fonamental de la salut.    

Es proposa fer servir la diferència del que diuen alguns polítics davant de que 
ja no tenim urgències 24h i el que diem nosaltres i publicar-ho al butlletí 
municipal. Per això cal que estiguem molt ben informats. 

Hem d’arribar a organitzacions polítiques, socials, juvenils, culturals,...  

 

4. Propostes assemblea anterior.  

Comissió continguts 

Es fa una proposta d’esmenes per tal de millorar la proposta de funcionament 
de la coordinadora d’assemblees del Baix Llobregat. (Annex I). Es debatrà a la 
propera assemblea.  

Es proposa treballar el tema de la formació en sistemes autogestionaris, 
assemblees, ... S’informa que actualment hi ha cooperatives i altres 
assemblees treballant, recollint i preparant material.  

Comissió extensió 

Avui, 26-7, hi ha assemblea del Baix Llobregat, no poden portar el document de 
la proposta de funcionament de la coordinadora d’assemblees del Baix 
Llobregat preparat per tant la delegada de l’assemblea SVH no podrà votar, ni 
aportar les nostres idees. 

Propostes: 

- Fer una assemblea extraordinària per tractar temes d’extensió. 



- Canviar la nostra assemblea als dijous, l’assemblea de la coordinadora es 
reuneix els dimarts a les 19h i coincideix amb nosaltres, a les 20:30, no dona 
temps d’aportar les propostes de SVH. 

- Fer arribar a la coordinadora que necessitem temps per debatre les 
propostes.   

Comissió educació 

S’aprova continuar amb les línees de treball que havíem marcat amb algunes 
observacions sobre el projecte (Annex II):  

S’ha de revisar la presentació. 

Falta fer un estudi de la població, ens hem de basar en dades empíriques.  

Hem d’indagar més en com funciona el fracàs escolar al poble.  

Necessitem més informació de les línies de treball que esta seguint la comissió 
d’educació de Barcelona i a nivell estatal. 

Definir el consell educatiu: Horitzontalitat, independència, ...  

Hem de tindre en comte les associacions de veïns.  

 

5. Propostes a títol individual. 

Molts dels membres de l’assemblea creuen que ens falta debatre sobre molts 
temes per poder unificar-nos, trobar la nostra forma de funcionar i trobar el 
camí cap el volem anar i quins mitjans necessitem per seguir aquest camí. Per 
fer això es proposa que fem una sortida de cap de setmana amb jornades de 
reflexió amb tots els temes que tenim pendents per debatre, d’aquesta forma 
trobem que s’agilitzarien més les assemblees. 

Decidim no fer vacances d’agost, l’assemblea sorgeix d’unes inquietuds 
personals que en principi no frenen perquè sigui Agost. Es prega que a qui 
estigui per Sant Vicenç continuí assistint. Com que sabem que la assistència 
disminuirà es prenen mesures: 

- L’assemblea durant el mes d’agost només pot funcionar com a òrgan de 
decisió si assisteixen més de 10 persones implicades en la mateixa.   

- Durant el mes d’agost es pot aprofitar també per començar a reflexionar 
sobre com arribar a les decisions, per consens, per votació, ... 
autoorganització, autogestió, cap a on anem,...   

6. Torn obert de paraula.  



Annex I  

Proposta de funcionament de la Coordinadora d’assem blees populars del 
Baix Llobregat  

Introducció: 

La coordinadora d’assemblees populars del Baix Llobregat, es una 
coordinadora de totes les assemblees formades a partir del 15 M, de tota la 
zona propera a la comarca del Baix Llobregat, incloent els pobles i barris 
d’aquesta. 

1º Qui hi participa? 

A la coordinadora d’assemblees populars del Baix Llobregat, hi participen els 
pobles següents; 

- Assemblea d’Esparraguera 
- Assemblea de Vallirana 
- Assemblea de Martorell 
- Assemblea de Viladecans 
- Assemblea del Part 
- Assemblea de Cornellà de Llobregat 
- Assemblea de Molins de Rei 
- Assemblea de Gavà 
- Assemblea de Sant Boi de Llobregat 
- Assemblea d’Hospitalet (+Assemblea dels diferents barris) 
- Assemblea de Corbera 
- Assemblea de la Palma de Cervelló 
- Assemblea d’Esplugues de Llobregat 
- Assemblea de Sant Vicenç dels Horts 

2º Si vull participar? 

Les assemblees noves que es formin als pobles, hauran de venir a la 
coordinadora a presentar-se com a tal, i aquesta haurà de valorar la seva 
inclusió en ple dret a la coordinadora. En cas de que el col·lectiu sigui d’un 
poble on ja hi ha assemblea, haurà de participar a l’assemblea existent.  

 

3º Com estan representades les assemblees? 

A la coordinadora, cada assemblea tindrà com a màxim dues veus així com dos 
vots. Si cal votar el nombre de delegats amb dret a vot ha de ser proporcional 
al nombre de membres de l’assemblea corresponent, que podran ser 
discordants entre elles, mostrant així la varietat de pensament de les 
assemblees. Els delegats no poden donar el seu vot individual sinó que ha de 



ser el de la seva assemblea, que s’haurà expressat en un mandat concret. Si 
en el col·lectiu hi ha diferents tendències i no s’ha pogut aconseguir cap 
consens ni s’ha pogut decidir quina opció preval els delegats estan obligats a 
explicar-ho i no podran posicionar-se a en la coordinadora. De fet hi podria 
haver tantes veus discordants com membres al col·lectiu i no per això haurien 
d’anar tots a la coordinadora. En el cas dels delegats, es fonamental el 
concepte de rotació, que implica que no s’incrustin a la coordinadora i que 
tothom hi participi, el millor es fer rotacions parcials. Recorda els 4 punts, 
(elegibilitat, revocabilitat, responsabilitat i no suplantació). 

Per tant es recomana que l’assistència de persones per cada assemblea no 
sobrepassi les 4 persones, per tal d’intentar equilibrar les veus de totes les 
assistents. 

4º Com es prenen les decisions? 

Es buscarà el consens com a prioritat, en cas de no poder-hi arribar, es votarà.  

Les votacions no seran vinculants, per tant si una assemblea no esta d’acord 
no està obligada a dur a terme la decisió, 

Si es supera una majoria simple, el resultat es podrà realitzar en nom de la 
coordinadora Si es produeixen votacions el nombre de delegats ha de ser 
proporcional al nombre de membres en l’assemblea i han d’acreditar-se en 
començar l’assemblea de delegats . En cas contrari, com a llistat de firmes de 
les corresponents assemblees que vulguin tirar endavant la proposta. 

La coordinadora només pot prendre decisions de propostes que hagin baixat a 
les assemblees, o en casos puntuals presentades per comissions de treballs 
aprovades a passades coordinadores. Si les propostes de les comissions de la 
coordinadora no passen per les assemblees ens trobem en una situació en que 
es suplanta la sobirania d’aquestes i deixaria de ser un sistema autogestionari. 
A més ni tan sols els comissionats haurien estat escollits per les assemblees ni 
aquestes els podrien revocar, sinó que aquesta funció seria de l’assemblea de 
delegats. Reproduiríem el sistema parlamentari actual. Es necessari que els 
resultats de la comissió de treball passin a les Assemblees per poder decidir 
sobre la qüestió. Solament en cas extraordinari per una acció immediata es 
podrà prendre una resolució, que després hauran de ratificar les Assemblees i 
reclamar responsabilitats si fos necessari. Cal mantenir els principis 
d’elegibilitat, revocabilitat, responsabilitat i no suplantació. 

 La coordinadora pot decidir crear comissions de treball puntual per temes 
tècnics, essent aquestes revocables, a cada reunió. Qui formarà part 
d’aquestes comissions? Els delegats exclusivament o s’obriran a qualsevol 
membre de qualsevol assemblea? Per tant quan es produeixin comissions de 



treball haurien de ser les assemblees qui enviïn els seus representants, o sigui 
es formen les comissions per Assemblea no per delegat. 

Es pot fixar un termini màxim per prendre decisions sobre una proposta Qui 
pren aquesta decisió? Qui marca el calendari a les assemblees?. Per exemple, 
una proposta presentada en el present dia, te un com a màxim fins la següent 
reunió per ser valorada. Això comporta que a la següent reunió es prendrà una 
resolució d’aquesta proposta . 

5º Com fer propostes? 

Les propostes a la coordinadora només les podrà realitzar les assemblees que 
en ella hi participen, així com grups de treballs acordats per la coordinadora en 
reunions prèvies.  

Per tant, l’ordre del dia es decidirà a la darrera reunió de la coordinadora, i 
només s’afegiran els punts que les assemblees proposin via l’eina de 
comunicacions online, durant el període entre reunió i reunió. 

6º Moderació i dinàmiques durant la coordinadora 

L’equipo de moderació a cada coordinadora serà el poble amfitrió d’aquesta, 
amb la responsabilitat de fer els preparatius previs que facin falta. 

Aquest equip comptarà amb una o varis moderadores i una persona que 
prengui acta.  

Les persones moderadores tenen la funció de assignar torns i temps de 
paraula, així com fer la proposta de tancar al torn pertinent, o demanar a l’acta 
un resum de les diferents postures sorgides, per tal de prendre una decisió. 

La persona que pren l’acta, recull les idees que van sorgint, i a petició de la 
moderació, pot elaborar els diferents punts de vista en forma de propostes per 
tal de poder prendre una decisió. 

El poble amfitrió es l’encarregat de penjar l’acta a les eines de comunicació 
online. 

La coordinadora serà rotativa en el lloc, per tal de donar el mateix protagonisme 
a tots els pobles que la formen. 

7º Bones practiques durant la coordinadora 

A cada torn de paraula les persones s’han d’identificar amb el nom del poble 
per el qual venen delegats. 

A la coordinadora s’ha d’intentar, mentre sigui possible, no expressar opinions 
personals. No es poden expressar opinions personals, sinó les del col·lectiu. Es 



poden fer propostes per tal de buscar consensos que hauran de retornar a les 
assemblees.  

La coordinadora no es un lloc de dissertació, sinó un lloc de coordinació. Per 
tant evitem dissertacions teòriques sobre temes en concret. 



Annex II 

Desenvolupament del projecte d’educació de l’assemb lea. 

Presentació 

Som l’Assemblea SVH, vam néixer arrel del moviment 15m i com ells treballem 
pel compliment dels drets socials. Una de les nostres inquietuds primordials es 
l’actual sistema educatiu, som crítics amb ell perquè volem millorar la qualitat 
de vida de tota la població i aconseguir la inclusió de les persones en un medi 
integrat.  Tenint en comte que les capacitats educatives d’avui en dia no es 
basen en el coneixement i el significat sinó que es basen en l’experimentació. 
L’aparició de les noves tecnologies ha influït molt i ja estan a l’alçada dels 
currículums lectius i l’entorn cultural que forma part de l’aprenentatge de 
l’individu.  Des de l’assemblea svh proposem treballar per l’educació del poble 
treballant conjuntament amb el teixit associatiu però de forma independent i 
autònoma.  

 Emmarcament de la temàtica. 

A Sant Vicenç dels Horts existeixen mots recursos però no estan ben 
gestionats, el mes important dels recursos so les persones. Des de l’assemblea 
es proposa ser un enllaç no formal però seriós que ajudi i treballi per potenciar 
les eines educatives i els recursos que es puguin aportar al poble també 
intentant crear nous projectes i noves xarxes inexistents a l’actualitat amb la 
finalitat de crear nous espais de relació, educació, integració i inclusió que 
permetin aprofitant els recursos. 

 Objectius  

Dotar d’una major educació al poble. 

Impulsar la creació  d’un consell d’infants. 

Treballar i participar en la creació d’un consell educatiu. 

Generar jornades de treball assembleari pels infants i potenciar els seus 
projectes i interessos des de l’assemblea. 

Crear una xarxa que unifiqui les entitats del poble per formar part de la presa 
de decisions del poble.  

Implicar als infants entitats, a participar dels projectes que el poble du a terme 
(reis, carnestoltes, sardinada, … facilitar q els Project de les entitats es puguin 
portar a terme. ) 

 Falta: Metodologia treball, Desenvolupament, planificació, Pressupost, 
Indicadors d’avaluació.  



 


