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Diumenge 30: S  obre el   20N  

- Presentació. Informació logística

- Presentació propostes recollides i acceptació d'altres propostes sobre el 20n
 1. Movilitzacions. Linies d'acció 20n
 2. Informació veraç sobre opcions de vot
 3,4.....
 * Grups de treball per a cada proposta

- Plenari Grups Treball del matí

ACTA PRESENTACIÓ
Menjar:
Cal buscar a algú que s'encarregui del pot on cadascú posarà la voluntat. Es prova avui per veure si 
funciona
Ens informen del tema labavos: Es recomana fer servir el mínim possible el bany, si es pot evitar. 
Anar al camp.
En general no importa que ens gravin amb la finalitat de fer un documental, tot i que algú manifesta 
que no vol aparèixer.

Ordre del dia
Queda el programa penjat en un plafó
S'explica el programa i la organització: Grups de treball i després posada en comú o potser fer-ho 
tot comú: Avantatges i inconvenients de cada cosa
Proposta 1: De l'espai d'informació passa als grups de treball i després es recull la informació dels 
grups en plenari, obert a la possibilitat de debat. Facilita el treball i la participació
Proposta 2: Treballar en plenari tota l'estona. Facilita la participació en diferents temes

Proposta definitiva: 2 grups de treball: Línies d'acció i informació. No hi ha cap proposta més, 
cap línia més.

-Presentar-nos
Assamblea Ibiza, info pl Cataunya, Montcada i reixac, Salut, CIC, Treballadors indignats, Sant 
Andreu, Montseny, Anoia, Cuina, Sant Antoni, Empordà, Igualada, Esquerra Eixample, 
Comunicació, Ass Muntanya, Cultura, Sant Andreu de la Barca, Reforma sistema electoral, 
Consulta popular, Guinardó, Hospitalet, Santa Coloma de Farners, Ecoxarxa La selva, CIC Salut, 
Corbera del Llobregat, Lleida, Salut, Economia i Recursos, Vilafranca del Penedés, Mollet del 
Vallès, Manresa, Figueres, Ecoxara empordà, Drets socials de la dreta de l'eixample, ass SAFA, 
Banyoles, Àgora, Verneda-Sant Martí, Olot, Begues, Cerinyà, La gornal, Poble Nou.

Dinàmica de presentació abans de dividir-nos en grups de treball

• 1. Movilitzacions. Linies d'acció 20n 
• 2. Informació veraç sobre opcions de vot 
• Grups de treball per a cada proposta

Presentació propostes recollides i acceptació d'altres propostes sobre el 20n
1. Movilitzacions. Linies d'acció 20n



2. Informació veraç sobre opcions de vot

Actes grups de treball matí-tarda
1. ACTA GRUP DE TREBALL MOVILITZACIONS I LINIES ACCIO

Matí: Torn obert de paraula i creació dels subgrups segons les acciones proposades

Resum torn obert
Treballadors indignats: de la tercera trobada de treballadors inignats en sorgeix un manifest. 
S'enfoca el 20N a partir dels processos de movilització que ja s'estan donant i des dels continguts 
que s'estan desenvolupant. Incrementar els processos de lluita ja en marxa. Llegeix el manifest que 
podem trobar al link: http://trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com/
20N com a punt d'inflexió per seguir impulsant lluites i coordinar-les i unifica-les amb consignes de 
caire polític: no pagar el deute que obliga a l'estat a les retalldes i reconvertir-lo en inversió social. 
És una línia que travessa el 20N però que no es queda aquí. Treballar cap a la vaga general
Informació de dates: Des de diverses assamblees han sorgit unes dates:
Madrid, el 4 de Novembre per realitzar accions a nivell nacional
Barcelona, 13 de novembre amb possible acampada
Accions concretes des de treballadors indignats: intenten agrupar a les empreses amb l'ànim d'unir a 
la gentde diferents sindicats i no sindicats a més de donar suport a la resta de movilitzacions.
No hi ha resposta dels sindicats al manifest ni massa confiança en que aquesta es produeixi. Cal fer 
que els partits i els sindicats es posicionin al repecte aprofitant el manifest. Grup de treball per la 
tarda
Una altra proposta és la de l'acampada: el 13 o la data simbòlica del 15? Tries vol fer una pista de 
gel a pl. Catalunya
Proposta de no seguir el seu discurs i construir nosaltres amb ocupacions...
Proposta de modifica els cartells: PP i PSOE, Ciu... Donant a entendre que tots són el mateix. Amb 
plantilles o pegatines. Nas de pinotxo..., acampar amb els cartells electorals, fer casetes amb ells
20N, fita, data... nosaltres hem de continuar fent la nostra sense obsessionar-nos amb una data. 
Sindicats i partits veuen el 15M com un banc de peixos on tirar la canya de pescar.
Ocupació a nivell català: Ocupacions generals. També ocupar els bancs amb una performance, com 
un trasllat de casa: si el banc et fa fora de casa, vas a viure al caixer automàtic (amb els mobles, etc)
La plataforma de l'Alt Penedès es mourà abans del 20N però voldrien aprofitar les dates per 
fusionar les seves movilitzacions que ja coordinen 11 municicpis
En quan al manifest, es proposa la recollida de signatures, organitzar una sortida al carrer per barris 
per fer-ho per trobar suport i llegir-ho al parlament
Parlament: 15M vol recuperar la sobirania del poble des de sota: anar al parlament no té massa 
sentit
Slogan pel poble (marc de modificar els cartells) com a propaganda electoral
Acció per la terra, pel planeta. Proposta de més enllà del 20N, no perdre el marc global i 
incrementar la consciència ecològica en les movilitzacions. Crear la nostra història i deixar-nos de 
polítics. Accions per una vida més sostenible.
Fer una antifesta de l'enganxada de cartells que obre la campanya electoral
Performance al parlament per evidenciar que és un circ, el parlament com a gran escenari
“fer amics”: obrir-se al barri anant als llocs sensibles com a força de barri per agafar més entitat: 
reforçar l'assamblea per estar més encaixada dins del teixit social revindicatiu,
Corruptódromo (wiki): difonde la llista dins de la campanya-anticampanya.
Acampar davant de les seus dels partits polítics durant tota la campanya
Mostrar que les opcions de vot s'estant treballant a un altre lloc, no gastar energies en el que passa a 
les urnes i al col·legi electoral i preparar accions que es puguin donar alhora en moltes ciutats. 
Deixar les accions simbòliques i fer quelcom més constructiu que demostri que tenim altres 
maneres d'organitzar-nos. Dia 20N que sigui una obertura d'espais massiva a diferents ciutats i 

http://trabajadoresindignadosbcn.wordpress.com/


punts diferents d'una mateixa ciutat
Rebentar els mítings electorals i fer contracampampanya
Anar pels edificis i pisos dels bancs, públics i constructores que han pres a la gent. Fer de manera 
pública, excercint la desobediència civil i això pot generar, com ja ho ha fet amb l'edifici 15 O, 
legitimitat. Fer-ho obertament, amb noms si cal, donat el recolzament popular. Guanyar la 
legitimitat social
Responsabilitat política de difondre la informació generada al 15M. Aprofitar el 20N per posar 
taules fora i compartir tota la informació que tenim: els retalls que han fet, el finançament dels 
bancs, els casos de corrupció.... Potser fer-ho abans del 20N i anar als mítings per repartir octavetes
Anar a no votar i fent-ho explícit a la mesa electoral. Que quedi constància

Finalment s'acorda Organitzar les propostes en 4 subgrups que treballaran per presentar cada 
proposta més eleborada al plenari de la tarda.

* Performance
* Contracampanya
* Difusió i ContraInformació
* Alliberament espais

2. ACTA GRUP DE TREBALL INFORMACIÓ VERAÇ OPCIONS VOT  (com que va ser un 
mateix grup de treball matí i tarda, l'acta d'aquest grup apareix en el plenari de la tarda)

* ACTA PLENARI DE LA TARDA

Diferents grups de treball:
- Movilitzacions i línies d'acció es divideix en 4 subgrups
* Performance
* Contracampanya
* Difusió i ContraInformació
* Alliberament espais
- Opcions de vot no s'ha dividit en grups
Queden 5 grups per presentar.
Cada grup ha de valorar si cal consensuar, s'ha de dir si és informatiu o cal consensuar

MOVILITZACIONS I LÍNIES D'ACCIÓ

* PERFORMEM EL PARLAMENT.

Fes el teu des-partit polític i presenta't a les s-eleccions el proper 20N.Aquest dia, treiem el 
parlament al carrer, el performem.

Guió per a la presentació de grups:
Busca el teu grup d'amics: Constitueix el teu despartit. Poseu-vos nom i trieu un slogan
Elaboreu els vostres estatuts absuds i/o ideari. Fes les teves promeses electorals i propostes de lleis. 
Busca un vestuari que t'identifiqui amb el teu despartit, Logo, pancarta, atrezzos.Tria els càrrecs del 



teu partit i els seus salaris explicitant-los amb una tarjeta, amb un cartell...
Tasques d'organització:
Figures corruptes que incideixin en el parlament performat (si algún grup ho vol assumir), el boig 
que es faci passar per normal però que vagi dirigint les decisions.
Elaboració de l'ordre del dia
-Presentació dels grups polítics
-Repartició de càrrecs: A Cada càrrec “electe”se li posarà una banda amb el nom del càrrec
-Aprovació de lleis: Votacions per part del públic i tria contrària del parlament performat.
Possibilitat d'interrupcions musicals

Necessitats:
a) Recursos humans
Dinamitzador-presentador: president del parlament. Actors per organitzar la dinamització. Músics.
b) Recursos tècnics:
Cal que cadascú es porti la seva cadira al parlament. Punt de portaveus: Atril amb matell (cartrons o 
fustes) Entrada, saleta de descans (on estan les figures corruptes).Bandes on es pugui escriure el 
càrrec que s'ostenta

Final possible per donar una mica de llum:
Performadors/actors entre el públic que acabin prenent el parlament i fent-lo funcionar.
Canviar la posició a cercle i barrejats
Començar a utilitzar el sentit comú: destituir els càrrecs (treient la banda que els identifica). 
Sobirania pel poble.
Contacte: jgoudi@gmail.com

* CONTRACAMPANYA
Manipulació de cartells electorals: mil propostes, no centrar-nos en una idea, sinó començar la 
contracampanya amb la campanya el 4 a les 12 de la nit. Anar difonent la idea de manipular la els 
cartells
Video de manipula el teu cartell
Que no quedi cap cartell sense manipular el dia 20!
Crear un líder fictici i crear les propies bases i una campanya paral·lela
Demanen voluntaris per fer el vídeo. 

Video resultat http://vimeo.com/31492249

* CONTRAINFORMACIÓ I DIFUSIÓ

Cartell al menjador el cap de setmana
Idea de la proposta: Responsabilitat política del 20N: compartir els espais de reflexió i la 
informació, el treball, la reapropiació del discurs polític cap a un vot conscient i crític. Taula 
informativa.
Mesa a partir del 4 de Novembre. Proposta amb la info que és necessaria a tots els pobles i viles i 
assamblees per si els ve de gust fer-ho també. Cinc línies d'info:
Opcions de vot
Partits polítics majoritatis: promeses incomplertes d'anterior campanya, la política de retallades, 
dades, etc, Deute: tenir la info del deute públic. Com es financien els partits
Llista de polítics imputats en casos de corrupció
Model electoral present, com s'ha constituit i el cost de la campanya
Manifest i recollida de firmes contra el pagament del deute
Obren per veure si hi ha més propostes i també a consens

Blog:

http://vimeo.com/31492249


www.info20N.wordpress.com
Cinc pàgines per compartir info mitjançant comentaris. Tothom que tingui info que l'envii al blog.
Després recolliran la info l'elaboraran i l'enviaran a les assablees per tal que puguin fer les seves 
taules informatives.
Canviar el vot responsable per opció de vot responsable.
Enllaços a les propostes d'opció de vot: abstenció activa i vot nul útil.
Es manté durant la jornada de reflexió i les eleccions? Hi ha gent que creu que és necessari, 
informar als ciutadans l'únic dia que poden participar a la democràcia. Sembla important estar 
presents el 20N.
Debat sobre la legalitat o ilegalitat de l'acció durant la jornada de reflexió i el dia de les eleccions. 
Que cada assamblea pugui decidir amb tota la informació. També decidir en les assamblees on 
posar la taula informativa.

* ALLIBERAMENT D'ESPAIS:
Espais públics i de bancs buits i en desús. Es tracten dos línies:
-Simbòliques
-Permanents
Perquè en assamblees no s'ha pogut tractar el tema i no poden fer-ho de forma permanent però sí de 
forma simbòlica
S'han fet les bases per difondre-les per poder portar-les a les assamblees
Cal alliberar els espais amb la idea que els espais buits són espais del poble.
Bancs i edificis de l'administració pública serien els targets: s'evidencia la situació de les 
hipoteques, etc. Però en el cas d0una ocupació permanent que tingui ja un pla a seguir ja serà 
indiferent, perquè la revindicació ve després amb el qeu es fa en aquell espai.
Mínim una nit de permanència per les simbòliques
Entrada no clandestina: donant la cara i a la llum del dia.
Identificatius comuns:
-Comunicat comú, mostrariem una sèrie de conceptes: darrera de les eleccions hi ha bancs, darrera 
d'això el poble, volem recuperar allò que és públic i recercar espais per auto:cgestionar-los... Aquest 
manifest es faria públic el dia 4 de novembre coincidint amb el llançament de la campanya per les 
eleccions generals. Contra això, llancem les “alliberacions generals”
-Comunicat particular de cada alliberament: qüestions particulars
-Logo i slogan per mostrar a tots els alliberaments i mostrar que són una acció comuna
-Gravació de totes les accions

Triple via: Tres fases:
1-Entrada: de dia, etc
2-Alliberaments simbòlics que passin a ser permanentse
3-Edifici d'ocupació permanent passi a ser simbòlic
Es contempla la possibilitat de reallotjament de famílies desnonades però s'han centrat més en el 
com.

Per coordinar les accions i sumar més gent, assamblees, faran un grup de n-1 , subgrup de les 
trobades i es dirà: alliberaments generals.
Per donar suport a la comunicació i a la part legal d'aquestes accions que es faci una llista pública 
de gent que vulgui donar la cara per alguna assamblea. Que en les ocupacions simbòliques hi hauria 
d'haver procediment legal per alentir el procediment de desallotjament cal gent que avali, que doni 
la cara a la ocupació Té a veure amb el “dret a rebelió” que es presentarà dimarts.
Grups en assamblees poc nombroses per poder donar suport a assamblees simbòliques.
Informació de cara al tema jurídic.
L'han pensada per edificis buits. I les d'ocupació de bancs o de universitats per uns dies? En principi 



seria una altra acció, seria atacar als bancs directament, reclamar un habitatge digne per tothom, 
encarar-ho cap aquí.
Cada assamblea hauria de gestionar la recerca d'edificis, el reallotjament de families al marge de 
que es pugui donar suport a altres alliberaments.
Hi ha un taller de companys que informaran sobre tot el tema de les ocupacions (legal, etc)

* INFORMACIÓ VERAÇ OPCIONS DE VOT
Es treballarà la difusió d'info neutral
S'organitzarà un curset per donar info als ciutadans i persones informadores de les opcions de vot
Col·laboració en el blog de contra info
Text per definir una possible proposta del 15M general
(adjuntar)
Vot nul útil si més no en el senat a més de l'abstenció activa (com a recomanació)
Debatre si donar prioritat a una o a una altra.
Vot nul útil: informacions.
Experiència de colòmbia: setena papereta (google la séptima papeleta), van aconseguir 2 milions de 
vots nuls. Van guanyar la renovació constitucional.
Papereta amb dues afirmacions pel canvi real social i polític, respecte per la voluntat popular., 
impagament del deute per impedir les retallades. Utilitat ? Ningú ens representa, no tenim 
intermediaris ni cap necessitat, no reconeixem la legitimitat d'uns partits majoritaris que han 
esmicolat tot. Serveix per expressar la veu del poble. Per exigir un procés constituent, eixos que 
permetin cohesionar el moviment, que ara per ara és massa dispers. Recuperar l'esperit que ens va 
unir el 15: ningú ens representa i en contra del poder financer.
-Potser no tothom està d'acord amb la intenció concreta del procés constituent...
-I donar una recomanació potser no respecta la pluralitat del moviment.
Es tracta d'una recomanació. Potser només informar.
Vot nul útil: Per impugnar les eleccions i justificar que són un frau.
Centrar-nos en vot nul útil, o en què
Demanar-lo en les dues cambres perquè si no és una contradicció.
Algunes assamblees n'han parlat i creuen que creen controversies poc sanes, hi ha gent de partits 
petits involucrats. Tancar el tema i deixar-ho a decisió personal
Ser el més respectuós possible amb la decisió personal però hi ha gent que espera la decisió del 
moviment. Però millor el vot nul útil perquè transmet un missatge.
Papereta corre per tot l'estat.
Demanem a la ciutadania que pensi, no dir-li que ha de fer. Paternalisme innecessari. Refrendrem el 
discurs del poder donant més utilitat al vot nul útil que l'abstenció, que no és per vagueria, és una 
forma més de protesta.
Donem opinions, i és ser paternalista? És una opció del moviment com el “no ens representa”. 
Conseqüència lògica de la dinàmica del 15M és estar en contra d'aquestes eleccions.
Responsabilitat del moviment 15M de prendre una opció política. El vot nul útil és una eina. 
Matissos de com es planteja el vot nul.
Tenim una responsabilitat com a 15M però també com a assamblea. Treballar qüestions que no 
troben consens entre les gent més militant, hem de mirar des d'un punt de vista més obert, perquè si 
no ens estarem deixant a fora gent: Ascons insummisos, partit pirata, esquerra anticapitalista... 
Assamblees de barris que han consensuat l'abstenció, no hem de dir-els-hi que la nostra és millor. 
La cosa a la que arribem, el text, que sigui més inclusiu, que es facin més campanyes.
Proposta de recerca de consens: Treballar sobre el text.
Gent que adhereixen el 15M i espera el que els hi diguem, i que no assisteixen a les assamblees. 
Gent que estava al grup de treball aha passat de l'abstenció a pensar en el vot nul útil
Sumant els grups minoritaris, l'abstenció i vots nuls ja hem guanyat.
Cohèrencia del moviment i responsabilitat. El més coherent seria passar de les eleccions, no fer cap 
altra contraproposta.



Procedim a la relectura del text, per parts, per buscar consens.
primer tram: Consens.
Segon tram: Polítiques classistes i xenòfobes.
Tercer tram: Considerem que aquestes eleccions, des del seu plantejament restrictiu propiciat per la 
reforma de llei electoral, són una manera d'oposar-se a la reforma constitucional que dóna prioritat 
absoluta al pagament del deute, per tant creiem que la intenció de vot ha d'anar encaminada a 
manifestar-nos en aquest sentit.Entenem que el vot nul útil o l'abstenció activa així com el vot a 
partits minoritaris  que defensen aquesta oposició són part d'aquesta opció i per això apel·lem les 
persones a informar-se per exercir una opció de vot responsable.
Grups de treball: manera de contactar, que ho deixen clar
>>No s'ha arribat a consens. Es continuar treballant amb el text per presentar-se demà. (el text va 
ser aprovat el dia 1 de novembre i es pot trobar en aquest enllaç: 

https://n-1.cc/pg/pages/view/897358

* Programa de continguts, cal que hi hagi facilitació per demà. Cal un grup: A les 11, per facilitar 
l'assamblea de demà

Dilluns 31: Processos assamblearis i participació en el moviment 

- Processos, metodologia, funcionament en les assemblees. Àmbit Local 
1. Compartir experiències i reflexionar sobre la problemàtica de les assemblees amb poca 
participació. Estratègies per ampliar el nombre de participants. Proposta de creació grup de treball a 
nivell català per a donar suport a les assemblees que ho necessitin 
2. Millorar el funcionament de les assamblees 
3.    Assemblees temàtiques monogràfiques com a eina per generar consensos Relacions entre 
assemblees. 

- Participació en el moviment 
    1.Compartir idees i experiències per ampliar el moviment del 15-M arribant a sectors poc 
presents encara com gent gran, persones conscienciades però amb  poc temps, entitas del sector 
associatiu, persones arribades d'altres països... 
    2. Metodologia de decisions de múltiples assemblees. Àmbit català. Portaveus de les assemblees 
vs Sobirania de cada assemblea. 
    3. Quins principis formen part del nostre moviment i ens permetran canviar el mon? 
    4. Metodologies de coordinació internacional 
___________________ 

- Acta Funcionament Intrassemblees 

La trobada es va obrir amb un petit qüestionari que els assistents van respondre, agrupats segons les 
diferents assemblees de les que provenien, per tal de facilitar el debat posterior i facilitar la posada 
en comú dels punts forts i febles de les assemblees. 
El qüestionari es componia de les següents preguntes: 

Estructura organitzativa bàsica. 

https://n-1.cc/pg/pages/view/897358


        

    Amb quines comisions o grups de treball compten les assemblees? 
    Com s'estableix la coordinació/comunicació entre  aquests/ess? 
   Disposeu de un consens de mínims? 
       
Procediment de presa de decisions                 

    On es prenen les decisions? (totes les pren la assemblea, les comisions o GdT tenen 
autonomia,...) 
   Com es prenen les decisions? (consens, majoria simple, 4/5,...) 
    Utilitzeu sempre el mateix mètode o el varieu segons la  decisió a prendre? 
    En el cas que s'empri el consens, com gestioneu les dissensions?                  

Problemàtiques detectades. 
        
    Quins problemes detecteu a les vostres assemblees? 
    Com heu intentat solucionar-los? 
    Quins resultats us han donat aquestes solucions? 

Acte seguit que els assistents responguessin aquestes preguntes, es van posar en comú les respostes. 
En quant a l'estructura organitzativa, es va constatar que gairebé totes les assemblees treballen amb 
comissions estables i grups de treball que es formen i dissolen en funció de necessitats temporals. 
En quant als mínims tan sols 4 assemblees de les assistents disposaven d'un manifest de mínims 
consensuat a l'assemblea. 
En quant a la presa de decisions es va fer patent que la majoria d'assemblees no comptaven amb un 
procediment establert, es a dir, utilitzaven tant el consens com les majores simples o àmplies, 
segons les decisions a prendre. En la majoria dels casos totes les decisions les prenia la assemblea, 
amb algunes poques excepcions. 
En quant a les problemàtiques de les assemblees, a grans traços, van aparèixer: 

    Descens de la participació. La majoria d'assemblees han vist reduït el seu nombre de participants 
després de les vacances d'estiu. 

    Manca de participació de col·lectius concrets. Assemblees compostes per gent de mitjana edat i 
manquen gent jove i gent gran, així com immigrants. 

    Manca d'implicació i compromís. Les persones van a l'assemblea però no s'hi implique i no duen 
a terme les tasques necessàries. 

    Multi-ocupació i saturació de treball. Gran part de les tasques necessàries per tirar endavant 
l'assemblea es duen a terme entre poques persones, sempre les  mateixes per a totes les tasques. 

    Estigmatització dels components de l'assemblea (“perroflautizacion”) 

    Manca d'educació assembleària. Dificultat per arribar a consensos o gestionar les dissensions, 
assemblees que s'allarguen excessivament, problemes d'egos,         interrupcions, gestió dels torns 
de paraula, veus dominants,... 

    Manca de confiança entre els membres de l'assemblea. 

    Manca de comunicació i desconfiança entre assemblees pròximes. 



    Excés de convocatòries i incapacitat de l'assemblea de donar resposta a totes. 

    Intrusió d'altres entitats (sindicats o partits polítics) a les assemblees. 

    Dificultats per establir una dinàmica de funcionament. 

    Manca d'espais on fer l'assemblea de cara a l'hivern. 

    Desvinculació de la vida associativa externa a l'assemblea. 

    Incompliment dels acords presos en assemblees anteriors. 

    Manca de preparació prèvia de les assemblees. 

El punt d'exposició de les problemàtiques es va allargar massa i la trobada es va haver de donar per 
tancada sense poder aprofundir en algunes de les possibles solucions. 
Algunes d'aquestes que van ser proposades són les següents: 

• Per fomentar la participació i l'enfortiment d'aquelles assemblees que tenen escassa 
participació i per unir esforços entre diferents pobles propers, es proposava de realitzar 
trobades que abarquessin un conjunt de pobles. Per exemple a les terres de l'Ebre on es vol 
proposar per unir assemblees de diferents pobles amb poques persones actives. 

• Es comenta la proposta arribada via la xarxa social de la creació d'un grup de suport de 
persones que puguin movilitzar-se i oferir recursos a aquelles assemblees que ho necessitin. 

Des del grup de dinamització es va proposar transmetre als assistents de les Trobades Catalanes un 
qüestionari desenvolupat per el GdT estatal d'anàlisis d'assemblees per tal d'emplenar-lo i remetre'l 
al grup i en una propera trobada poder tractar aquest tema amb una major incidència en la recerca 
de solucions. Aques t qüestionari ha estat dissenyat especialment per a l'anàlisi profund del 
funcionament de la metodologia i el funcionament assembleari. Especialment per a potenciar els 
punts forts i atendre als punts febles de cara a la recerca de solucions col·lectives que puguin ser 
tranportables al conjunt d'assemblees del moviment. 

Relacions entre assemblees. Participació en el moviment 

1.Compartir idees i experiències per ampliar el moviment del 15-M arribant a sectors poc presents 
encara com gent gran, persones conscienciades però amb poc temps, entitats del sector associatiu, 
persones arribades d'altres països... 
2. Metodologia de decisions de múltiples assemblees. Àmbit català. Portaveus de les assemblees vs 
Sobirania de cada assemblea. 
3. Quins principis formen part del nostre moviment i ens permetran canviar el mon? 
4. Metodologies de coordinació internacional. Estratègies de comunicació 

– ACTA Processos Interassemblees  

  Puesta en común de los 4 grupos de trabajo: 

1. Participación 
2. Relaciones entre asambleas 



3. Comunicación externa 
4. Contenidos 
B. Otros 

A. GRUPOS DE TRABAJO 
1. PARTICIPACIÓN 
Propuesta para conseguir mayor participación en las asambleas: Asamblea mensual monográfica 
    Valorar la asamblea semanal (grupo de personas más implicadas y que se reunen más 
asiduamente) como grupo dinamizador que preparará asambleas mensuales monográficas para 
intentar que la gente participe más. El proceso de preparación se iniciará al escoger un tema. 
Después, se investigará el tejido asociativo que trabajen el tema (asociaciones, colectivos...) y 
también se recogeran las opiniones, quejas y necesidades de las ciudadanas. 
Para esta tarea en concreto, se puede plantear la necesidad de generar un grupo de trabajo social 
para recoger y sistematizar las quejas, juntamente con las propuestas. 
Una vez hecho el trabajo de sistematización de toda la información, se procederá a planificar el 
programa de contenidos que vertebrará la asamblea monográfica, tratando que puedan salir de ella 
propuestas factibles para seguir trabajando el tema a nivel local 
Con este trabajo intenso se garantiza la difusión de la Asamblea monográfica con un tiempo de 
antelación y con posibilidad de combinarse con actividades lúdicas (comida popular por ejemplo) 
para intentar aumentar la participación de las personas. 

2. RELACIONES ENTRE ASAMBLEAS 
Importancia de combinar herramientas informáticas y presenciales en la comunicación entre 
asambleas. 
El consenso más claro es que cada asamblea es soberana para decidir por las personas presentes en 
la asamblea. 
Propuesta de crear un grupo de trabajo para dar apoyo a las Asambleas que lo necesiten ( en el 
territorio catalán) 
Informan de que durante el grupo de trabajo ha habido un debate intenso que ha girado en torno a: 
- portavoces y representantes. 
- confianza 
- importancia de la horizontalidad 
Comunicación entre asambleas: Existe una lista de distribución para pueblos de catalunya, 
gestionada por una de las asambleas. Con el objetivo de no duplicar listas y disgregar, se creará una 
lista de distribución de correo para las trobades catalanes: trobades15mcat@listas.tomalaplaza.net 
que intentará vincularse a la lista que ya existe para coordinación de pueblos (se necesita 
autorización de la asamblea que la creó). 
A esta lista de trobades se agregará a lxs participantes de las jornadas por defecto, con el mensaje de 
que si quieren, pueden desuscribirse. 
Esta lista servirá para enviar actas de reuniones e info sobre las jornadas. No spamear. 

3. COMUNICACIÓN EXTERNA 
Internacional: http://acampadabcninternacional.wordpress.com/ 
Miembros de la comisión de internacionalbcn salieron en junio para visitar asambleas y 
movimientos de Europa (Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal, Francia). También han estado 
coordinando las Marchas a Bruselas, para lo cual se han creado colectivos de dinamización y 
comunicación con miembros de Sol, Comunicación Barcelona, Take the square, DRY, etc. que han 
trabajado gracias a un espacio Media Center común. 
Resultado de este trabajo: 
- Listado de contactos internacionales 
- Creación de un calendario Internacional (está en la web de Internacional 
- Importancia de disponer de un local para trabajar. 



Debate/propuesta sobre que Internacionalbcn sea enlace con los pueblos y vilas. 
Comunicación Barcelona http://acampadadebarcelona.org/ 
Se propone que los pueblos que quieran estar en la web   envíen un mail a 
comunicacio.acampadabcn@gmail.com para ser incluídos. Propuesta de crear un grupo de trabajo 
(con gente de toda Catalunya, no sólo de Barcelona) para trabajar en una propuesta de 
comunicación a nivel de toda Catalunya, que evite que para tener una buena difusión las acciones 
de los pueblos dependan de las herramientas de comunicación de Barcelona. A presentar su 
propuesta en la próxima trobada (3 de diciembre). 
Economía Barcelona: importancia de que desde las webs se enlace a la cuenta de conomía, ya que 
necesitan recaudar fondos. 

4. CONTENIDOS 
El grupo de trabajo expone una propuesta sobre los principios del 15-M en la asamblea plenària. 
Esta exposición pretende ser un punto de partida para elaborar un documento definitorio del 
movimiento que será la base para iniciar el debate. 
Ha trabajado una declaración de principios, llamado "De la protesta a la propuesta" motivados por: 
- la suposición de que grupos, como Falange Española pueda participar en las asambleas 15M. 
- necesidad de avanzar en la definición del movimiento. Existe un exceso de celo por no definirnos. 
El texto comentan está basado en la observación de ciertas constantes en los debates y 
reivindicaciones del movimiento 15M, teniendo en cuenta que es un grupo reducido inentando 
extraer la opinión de un gran colectivo: 
“De la protesta a la proposta 
Opció de pròleg 
Tot i la pluralitat, l’obertura i el canvi permanent del que fins ara ha estat anomenat el moviment 
15M, cal trobar uns punts de confluència sota la forma d’uns acords bàsics o principis comuns que 
ens permetin reconèixer-nos més enllà de fronteres, d’aquesta diversitat o eixos de lluita. 
Per a això, basant-nos en l’observació del que fins ara ha estat el moviment entenem que els següent 
son alguns dels principis comuns basics que ens agermanen: 
1. No violència 
2. Construir una democràcia real 
3. Assemblearisme i consens com a mètodes de presa de decisions i participació ciutadana 
4. Horitzontalitat i manca de jerarquies i lideratges permanents -més enllà 
dels lideratges orgànics, circulars i revocables en cada àmbit específic. 
5. Ecologisme 
6. Decreixement sostenibilitat 
7. Apartidisme 
8. Postcapitalisme 
9. Una nova economia al servei de les persones i no a l’inrevés 
10. Autogestió 
11. Inclusivitat de tot individu o ideologia que respecti aquests principis 
12. Revocabilitat i revisió permanent d’aquests principis 
Aquest vol ser un punt de partida per al debat inclusiu, modificable” 
Debate sobre la definición de estos principios, si se trata de principios o de un programa político. 
Propuesta: montar un grupo de trabajo para debatir más en profundo a presentar en un próximo 
encuentro. 

B. OTROS 
1. El debate sobre el Manifiesto 20N se realizará mañana a primera hora. 
2. APROBADA propuesta de Grupo de trabajo de apoyo a las Asambleas. 
3. Una persona de la coordinadora del Vallés comenta la propuesta para el próximo encuentro: 
- Será el 3 de diciembre. Una sola jornada 
- Programa (por definir) 



Por la mañana: reunión de comisiones, bajo una propuesta de objetivos a conseguir durante esa 
sesión de trabajo. 
Por la tarde: plenario. 
- Comenta también que se está trabajando para encontrar un local para que trabaje la coordinadora 
catalana y puedan vivir sus miembros más activos. La idea es crear una escuela alternativa. Tb 
propuesta de base de datos de gente activa.

Dimarts 1 de novembre: Propostes específiques a llarg termini

1. Textos pendents del primer dia sobre el 20N
a. TEXT Informació sobre opcions de vot
b. TEXT Alliberament d'espais

2. Presentació breu de PROPOSTES ESPECÍFIQUES
* Aquelles propostes que no siguin presentades, no generaran grup de debat posterior
1. Sobre la trobada Estatal Medi Rural
2. Consulta popular
3. Deute extern / auditoria del deute
4. Dret a rebel·lió
5. Cooperativa de crèdit
6. Ocupació d'un gran espai per a generar una "petita societat alternativa"
7. Democràcia directa
8. Creació banca pública
9. Investigació penal responsables de la crisi
___

3. Grups de debat per a cada proposta

4. Presentació en grups sobre la relació amb cada proposta i l'estratègia del moviment.

5. Debat

6. Informacions pendents



1. TEXTOS PENDENTS  CONSENSUAR sobre  20-N  del dia 30 de Octubre 2011

          a. TEXT Informació sobre opcions de vot  

L’Assemblea de la Trobada Catalana del 15M, reunida a la Colònia Col·lectivitzada de Ca 
La Fou el 30, 31  d’octubre, i l‘1 de novembre de 2011, després d’un llarg debat al voltant de 
les opcions de vot i les mobilitzacions de cara al 20N, entén que:

1. Aquestes eleccions, des del seu plantejament més restrictiu que mai, reforçat per la recent 
reforma de la Llei Electoral, són una oportunitat de fer sentir la nostra oposició a la reforma 
constitucional que dóna prioritat absoluta al pagament del deute per sobre dels drets socials. 

2. Cal rebutjar els partits que permeten activament o guardant silenci, les polítiques 
classistes i xenófobes, o les retallades socials que ens han dut a l‘actual cop d'estat financer. 

3. El vot nul útil o l’abstenció activa, així com el vot a partits minoritaris que defensen 
aquesta oposició conformen aquesta opció.

Tot i que el vot o l’abstenció és una qüestió de responsabilitat individual i que els nostres 
objectius van molt més enllà del 20N, el que es proposa es una acció estratègica col·lectiva i 
no una crida a una opció electoral.

Cada persona ha d’informar-se per tal d’actuar responsablement, per això aquesta assemblea 
ha acordat promoure la creació de taules informatives per compartir el material disponible 
sobre el significat de cada opció de vot i la farsa que protagonitzen els partits polítics 
majoritaris, qüestió que també es visibilitzarà, gràcies a la creativitat social en multitud de 
contrapropaganda electoral.

Com que sabem que la justícia no la portaran les eleccions, del 14 al 20 de novembre hem 
acordat que una nova campanya: Alliberaments Generals, serveixi per recuperar pel poble el 
que és del poble.

Per acabar, us convidem a seguir treballant més enllà de les eleccions en la construcció d‘un 
nou model de societat basat en la cooperació social, el respecte i la igualtat en la diversitat.

Es consensua el text després d'haver contemplat cert detalls:
posar la data sencera.
i que la redacció en el fragment  " electoral responsable " pot donar ambigüitat.. que invita a 
triar una opció de votar ,si o si, a un  partit... “ actuar amb responsabilitat, 
responsablement    

En el blog http://info20n.wordpress.com/

- s'inclourà el text com a entrada principal
- el grup de Treball info 20N demana col·laboració per que el grup pugui fer recopilació 
exposició de infos amb efectivitat i agilitat.
- ja està obert el blog i la part de comentaris es oberta sense moderació per anar afegint

b. TEXT Alliberament d'espais

Comunicat de la Campanya d'alliberaments generals del 14 al 20 de novembre de 2011

http://info20n.wordpress.com/


Vivim en un context extremadament injust. La situació actual de retallades socials i 
desnonaments massius posa de manifest que els poders econòmics i financers dicten les 
linies a seguir pels governs de torn
La ja vigent constitució espanyola, dictada pel capital internacional i aprovada a esquenes 
del poble, no només no ens representa, sinó que no la reconeixem com a vinculant per 
nosaltres.
Amb l'aprovació sense referèndum d'aquest canvi constitucional, s'ha demostrat de manera 
definitiva que la sobirania popular no controla l'estat, el qual ha estat usurpat pel poder 
econòmic,
El poble ha dit prou. Un govern que actua en benefici d'uns pocs és il.legítim.
L'episodi del segrest constitucional ha estat la gota que ha vessat el got. Han estat ja més de 
tres anys de crisi, en que els poders financers han estat rescatats amb els diners de totes. I ho 
han agraït desnonant massivament i deixant desenes de milers de families en una situació 
d'extrema necessitat.
Davant la precarietat que el sistema financer està provocant en la major part de la societat i 
la manca de voluntat manifesta per part de les institucions públiques per garantir els drets 
socials i donar solució a les injusticies que estem vivint.
Davant la demanda de solucions per part de la ciutadania, cada vegada més insistent, ens 
disposem a actuar.
Estem decidits a trobar les nostres solucions i conseqüentment amb els nostres principis 
recuperar el dret a l'habitatge i fer-ho realitat i permanent.
El nostre compromís és amb el bé comú i per això, seguint el nostre deure legítim com a 
ciutadanes ens sentim legitimades per alliberar espais en desús per a que passin a ser 
autogestionats pel poble.
Els espais buits que el poder tanca seran recuperats  des del poble i per al poble.
En l'actual context polític on sabem que darrere les eleccions estan els Bancs, darrera 
d'aquesta acció està el poble.
Per aquest motiu convoquem a la setmana d'Alliberaments generals que serà entre el 14 i el 
20 de novembre, arreu del territori.
Recuperant els espais que són del poble, recuperarem la dignitat.
Entenent-la com el nostre dret a desobeïr lleis contràries al benestar dels pobles.
Davant l'acció colpista dels de dalt, el dret de desobediència de les de baix.

Es consensua el text amb alguns detalls:
- es canvia actual per vigent.. dignitat recuperar la dignitat
- tenir cura quan fem referència a “..el poble..” estem sent poble
- els manifestos son per assemblees.. però aniran a premsa ???
- el text es farà públic el 4nov com lacampanya electoral
- cal fer document més intern per especificar i aprofundir el que s'ha treballat en els grups de 
treball

Més informació al grup de n-1 https://n-1.cc/pg/groups/890200/alliberaments-generals/

2. Presentació breu de PROPOSTES ESPECÍFIQUES
* S'inclouen en aquest apartat els links on trobar més informació sobre cada proposta.  
Siusplau, reviseu i/o afegiu altres links d'informació

1. Sobre la trobada Estatal Medi Rural
Des de la comissió de Medi Ambient de Sol surt un grup: Rurales enredadxs, amb l'objectiu 
d'enxarxar el medi rural i crear interconnexions entre els petits pobles presents en l'entorn 

https://n-1.cc/pg/groups/890200/alliberaments-generals/


rural.
Han plantejat una Trobada Estatal des del 8 fins l'11 de desembre. Per col·laborar amb la 
preparació logística es pot assistir apartir del dia 4. El lloc on es realitzarà en principi és a la 
Serra de Gredos (Àvila) però falta acabar de confirmar. Actualment s'està treballant per 
continuar amb la elaboració dels continguts.
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/groups/182664/rurales-enredadxs 
http://ruralesenredadxs.org/

2. Consulta popular
GT presentat a l'AG de Barcelona a l'octubre 2011 inici acció consulta 20N, que s'ha derivat 
15 març 2012
Eixos temàtics inclosos (cal acabar de consensuar)
deute financer // temes habitatge //retallades privatitzacions // reforma llei electoral // 
laborals....
S'aprofitarà el debat sobre els pressupostos generals per legitimar i mostrar que es treballa 
paraal·lelament i que no només ens limitem a queixes i protestes.
Pròximes convocatòries a tenir presents:
el dia 23 Novembre        Presentació pública Pl.Cat 9, 4º 2ª Barcelona 19:00h
el dia 4 Desembre          Trobada de barris 19:00 h
el dia 12 Novembre       AG Pl. Catalunya 17:00 h
Es reuneixen setmanalment a Bcn, els dijous a les 19h al HardRockCafe
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/forum/topic/860585/consulta-popular-a-catalunya/

3. Deute extern / auditoria del deute
Després de la Trobada a Madrid el 8,9 octubre sorgeix la proposta portar a terme una 
auditoria del deute. Des de la xarxa Qui deu a qui? Es treballa la qüestió del deute i la 
proposta de realitzar auditories com a sortida social a l'endeutament ilegítim. Reunió de 
posada en comú i discusió de propostes, dubtes i idees entorn a l'auditoria ciutadana del 
deute de l'Estat espanyol: 8 de novembre, 19 h, Rivadeneyra 6, 3a planta (Barcelona)
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-
discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-
espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/

4. Dret a rebel·lió
Grup de treball obert que ha dut a terme el manifest “Exercirem el dret de rebel·lió”. 
Iniciativa que planteja obrir eines per empoderar a la gent per a la desobediència civil. Una 
de les formes seria el no pagament del deute, des de la insumisió fiscal. Es planteja com fer 
la insumissió de manera conjunta i que permeti l'autogestió de les assemblees. També s'han 
prioritzat altres accions com promoure la insolvència i fent públiques les nostres identitats 
davant accions (p.ex alliberament d'espais) i autoinculpant-nos per donar suport i enfortir 
l'acció.
Hi ha unes 500 adhesions i es busca fer públic de manera més extensa una vegada arribades 
a 1000. S'han fet tres assemblees i en breu s'informarà de la propera
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/groups/757119/derecho-de-rebelin/ 
http://derechoderebelion.net
info@derechoderebelion.net

5. Cooperativa de crèdit
Proposta aprobada el 3 de juliol en AG de Bcn com eina per ajudar als projectes 
autogesionats. No hi ha iniciatives sense interessos en el nostre territori. És una aposta no 

http://derechoderebelion.net/
https://n-1.cc/pg/groups/757119/derecho-de-rebelin/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/860585/consulta-popular-a-catalunya/
http://ruralesenredadxs.org/
https://n-1.cc/pg/groups/182664/rurales-enredadxs/


especulativa del diner. Hi ha iniciatives en altres països. Una banca autogestionada, 
descentralitzada i assambleària. Eina per a que les assemblees de barri tinguin una estructura 
bancària popular on dipositar els recusos monetaris i els puguin emprar per inciatives locals 
o més grans. S'han fet tres assemblees i el procès avança. S'espera constituïr-se legalment en 
breu per a que totes les assembles formin aprt del procès. El dia 7 a les 18h pròxima 
assemblea Pl.CAt,9 4º 2ª
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/groups/615621/cooperativa-de-crdito-sin-intereses/

6. Okupació d'un gran espai per a generar una "petita societat alternativa"
Des del Vallès es proposa la configuració d'un gran espai per a la coordinació a nivell 
Catalunya. Referència per a que qualsevol assemblea es vulgui informar pugui anar allà i 
trobar tota la informació sobre tots els temes. Grup de persones activistes que visquin allà i 
encarregades d'iniciar la feina per realitzar l'okupació. S'està treballant en la proposta però 
s'espera aprovació per tal de consolidar-se.
Més informació https://n-1.cc/pg/groups/897130/projecte-espai-node/

7. Democràcia directa
Campanya on 60 assemblees de tot l'Estat estan adherides. Campanya de recollida de 
signatures per demanar la reforma constitucional (3 articles concretament) per demanar 
democracia directa (ILP, 500000 signatures per referendums vinculants...). Es tancarà la 
campanya aproximadament el 5 de desembre.
No és un fi, sinó una estratègia per tal d'aplicar després altres demandes que tenen aval 
popular però que actualment no tenen voluntat política d'aplicar-se. Dret a petició per a 
demanar qualsevol cosa que no tingui altres mecanismes de demanar-se. És una campanya 
coordinada però es realitzaran les peticions a nivell autonòmic. Després de l'estudi de 
diverses comissions jurídiques va concloure que aquesta possibilitat existeix.
Més informació https://n-1.cc/pg/groups/409038/reforma-constitucin-por-la-democracia-
directa-derecho-peticin/      
http://porlademocraciadirecta.org/

8. Creació banca pública
Ningú presenta la proposta. Es pot vincular a la cooperativa de crèdit sense interessos

9. Investigació penal responsables de la crisi
Ningú presenta la proposta. Es pot vincular al debat sobre l'Auditoria del deute

3. Grups de debat per a cada proposta
Durant 45 minuts les persones interessades en cada tema es reuneixen i construeixen el 
debat de cada proposta en relació a l'estratègia del moviment.

4. Presentació en grups sobre la relació amb cada proposta i l'estratègia del moviment.
 (es varia l'ordre de presentació)

1. DEMOCRACIA DIRECTA
És una proposta tancada, així que no es modifica. S'expliquen altres mecanismes que estan 
pendents de la resposta: democràcia  4.0 porten 1 any esperant la resposta que hauria de 

http://porlademocraciadirecta.org/
https://n-1.cc/pg/groups/409038/reforma-constitucin-por-la-democracia-directa-derecho-peticin/
https://n-1.cc/pg/groups/409038/reforma-constitucin-por-la-democracia-directa-derecho-peticin/
https://n-1.cc/pg/groups/897130/projecte-espai-node/
https://n-1.cc/pg/groups/615621/cooperativa-de-crdito-sin-intereses/


haver estat contestada en termini 3 mesos. La diferencia es que aquesta prposta no es directe 
congres ( 1 carta )  es parlamentaria son ( 17 cartes enlloc d'una )
Es demana difusió d'aquesta campanya, el grup de treball es compromet a fer seguiment i 
donar info a la resta.

2. OKUPACIO ESPAI COORDINADORA
Es proposa enfocar-ho com un centre d'informació, coordinació i creació, com el “primer 
node” de coordinació. Es proposa fer xarxa per poder establir canals de comunicació entre 
les assemblees que ho aprovin i també entre altres espais de coordinació que ja estan 
funcionant (especialment al nivell de la ciutat de Barcelona). Si hi ha temps, es coordinarà 
amb la proposta d'Alliberaments generals.
Dins del debat generat, es recorda que més que la creació de nous espais, és important 
participar en l'enxarxament dels espais i projectes ja existents.

3. COOPERATIVA CREDIT SENSE INTERESSOS

Es diferència de altres  formes bancaries,   es autogestionada i assembleària sense interessos 
s'explica...
part legal
part orgànica 
borses pròpies de recursos econòmics local... aquest proces s'haurà de definir
 un grup de treball s'encarregaria de fer :   com s'estableix criteri de financiació de projectes , 
viabilitat ( principis  ...)..etc
ara per ara,  interactuem amb els bancs de manera individual :   cerquem recurs  on posar els 
estalvis, si poden cobrir els préstecs sense interes i que l'autogestió passi també  per les 
persones involucrades. Així si que ens apartem dels bancs i ens resulta més  fàcil 
l'autogestió.

Es pregunta si seria possible la creació eina que difongues  el format , que fos 
REPLICABLE. Es respon que cooperativa de serveis financers  , es una experiència 
burocràtica ,així que millor  que sigui la prova pilot  i després que el model s'estengui per no 
multiplicar aquest esforç burocràtic.

4. DRET A REBEL·LIÓ 
Estratègia en la que cadascuna es pot sumar com vulgui. Des de l'insubmissió fiscal ja sigui 
persona assalariada,  empresaria... S'està plantejant la possibilitat de la insubmissió a la taula 
electoral. També es vincula a la cooperativa de crèdit en el moment que els recursos 
provinents de la resistència fiscal, puguin emprar-se per a l'autogestió de les assemblees. 
Sobre l'àmbit jurídic i llegal, es contempla altament improbable el càstig penal. Tot i així, cal 
cercar recursos i persones que puguin treballar en l'investigació d'elements jurídics. 
A llarg termini implica una estratègia vinculada a l'autogestió de les nostres vides.

5. DEUTE EXTERN 

El passat 7 i 8 d'octubre, la Campanya Qui Deu a  Qui (QDQ) va         celebrar a Madrid les 
jornades "Vivint en deutecràcia",          que van motivar molt interès. Després de la jornada, 
el 9         d'octubre, es  va celebrar una reunió sobre la proposta d'iniciar un         procés cap 
a l'Auditoria ciutadana del deute a l'Estat espanyol,          a la que van participar més de 
50 persones d'una trentena de grups,          organitzacions, assemblees locals, comissions 
15m i moviments         socials  diversos.



Membres de Comissions, Assemblees i GdT de l'Acampada de         Barcelona,  vam 
participar en aquestes Jornades, i recollint la tasca         de portar el  debat als nostres grups 
de treball, plantegem a la         Trobada Catalana de  Ca L'Afou, tractar el tema de Deute 
i         l'Auditoria com estratègia del  15M.
El tema de l'Auditoria del Deute té tres potes: Anàlisis, Difusió i  Mobilització. L'activitat 
del grup de treball seria les dues últimes,  generant materials de difusió amb missatges clars 
i simples, coordinant i  col·laborant en accions de mobilització, i deixant la part d'anàlisi  per 
altres entitats o col·lectius d'experts de la Campanya QDQ.
Una de les tasques principals del grup és fer pedagogia sobre el tema  del Deute i 
l'Auditoria. Per això, es treballarà amb altres comissions  que denuncien les retallades dels 
serveis públics (Sanitat, Educació,  Cultura,...) per demostrar com estan relacionats els dos 
temes. Així com  amb el GdT de Pressupostos Participatius.
Dintre del procés pedagògic, es proposarà introduir el bloc del deute  a la Universitat 
Indignada. Així com a portar-ho a l'àmbit  internacional, en les Àgores previstes a Roma i a 
Atenes.
També és interessant el tema de l'Auditoria perquè es pot apropar a  l'àmbit local, i demanar 
comptes  als ajuntaments per part d'assemblees  de viles i pobles.
Altres temes relacionats dels que el grup de treball podrà tractar ja  que estan relacionats 
amb el deute són: privatitzacions, relacions de  poder i fiscalitats.
L'Auditoria suposa un apoderament de la  ciutadania, en quant a reclamar la informació de 
les inversions i  préstecs de l'Estat, i en el cas de decidir no pagar el deute,  enllaçaria amb la 
estratègia del Dret de Rebel·lió.
No hem d'oblidar el paper de l'Estat  espanyol com a creditor respecte els països del Sud, no 
només com a  deutor del països centrals europeus.

6. CONSULTA POPULAR  
Es valora que la consulta serveix com a eina, bidireccional  s'afegeix un grau de participació.
El possible sostre de participació, no preocupa tant, es valora que esdevingui eina difusió.
Els 5 eixos estan subjectes a modificació. Es cerca que obri proces a totes assemblees.. 
xerrades i actes temàtics i contacte amb altres grups que ja ho treballen.  
Pròximament, trobada amb un grup expert per a que puguin assessorar els detalls legals de la 
consulta popular. Dijous 3 novembre 12h Facultat de Dret UB 

7. RURALES ENREDADXS  
Es parla de la recuperació del medi rural i la repoblació com a estratègia per al moviment. A 
banda de la voluntat d'exarxar a nivell estatal en la trobada del 8-11 de desembre, actualment 
hi ha un grup de treball a nivell català: Xarxa Rural https://n1.cc/pg/groups/785839/xarxa-
rural/

5. Debat estratègies del moviment.
* Donada la importància d'aquest apartat es demana la col·laboració de totes les 
persones assistents per tal de registrar totes les aportacions realitzades

Las diferentes estrategias son complementarias entre ellas, y son una forma de quitar poder 
al poder central establecido y devolvérselo al pueblo, 

Iniciem la reflexió si cal plantejar alternatives. Tenir present que el medi rural es 
fonamental.
Repoblar el camp es prioritari

https://n1.cc/pg/groups/785839/xarxa-rural/
https://n1.cc/pg/groups/785839/xarxa-rural/


Cal comptar amb l'augment de la població.
Cal recordar  que encara que el model de producció es el que atrau immigració a Europa, 
l'índex natalitat esta davallant... L'afirmació de “ no hi ha prou per totes” es una fal·làcia.

L'enfocament és purament polític, cal mirar les empreses corporatives que estan 
influenciant, la alternativa seria no consumir d'aquestes. 

95% població  viu en 5% territori...  es possible treballar la terra i alimentar el total de la 
població (dades de la FAO) L'augment de la  població es relaciona o mesura   PIB   cal 
canviar la mesura perquè el benestar no ha de estar lligat a increment  PIB

Es pregunta si no seria mes eficaç trobar eines senzilles, que no depenguin tant de l'aspecte 
virtual...  per assolir descentralització,   eines per facilitar la tasca..... es respon que les eines 
per la població general sorgeixen mes fàcilment en assemblees  locals  (les de format i 
metodològiques )

Temes retall pressupostos +  dret laborals....... te pinta de estar preparant un marc per 
justificar la re capitalització altre cop:

El deute privat es mes gran que el public, tots el rescats passen primer per empreses 
endeutades. Cal establir estratègies amb temps per quan es faci aquesta jugada
a irlanda els va agafar desprevinguts i no van poder fer res (a irlanda el rescat als bancs la va 
fer estat i va implicar..)
a espanya
63 % def public 600000 1000000 
el privat 3000 1000000  
es deixa per un fil a n-1 o grup treball

Hi ha una dualitat en la visió del moviment, segons la comunicaicó que es fa cap enfora: es 
veu sobretot la protesta cap al poder que no ens representa, des de l'interior, es valora el 
canvi en la construcció d'alternatives autogestionades. S'ha de treballar per a que la opinió 
pública sigui conscient de les alternatives autogestionades.

Es planteja el recolzament a totes les protestes. En el cas per exemple de les acampades als 
CAPS, es considera que hi ha ambigüitat ja que s'estaria defensant un espai on potser no 
s'està d'acord sobre el que allí es realitza.

Estratègia:
de la 4º fila del public  a  la autogestió
1º pas   la  informació  que la gent reconeix i s'apropia: protesta per retalls i supressió  
desmantellament de serveis públics...
2º pas  obrir espais autogestionats // simultani amb autogestió integral a les places
El sistema em pot acollir ? O m'he de gestionar ?  Es un proces, no el podem trencar 
Des de la 10º fila  es classe explotada que ve repetint el proces cíclicament, anem al carrer a 
CONSTRUIR   ja han practicat l'aprenentatge, cal anar a barris,  cal anar a per feina, tornar 
al poble,
la consciencia dels problemes ja hi eren.. la precarietat la injustícia ja hi son. 

No lluitar per cap lloc de treball assalariat.
“””Anar a defensar el lloc de treball de qui no te intenció de cercar un joc diferent al de un 
assalariat



Aquest proces també es nostre individualment..  ens convida a fer-ho i sense esperar res 
més...ja que quan es comenci  a afegir la gent,  trobaran la tasca arrencada.

La diferència de la certesa del que estè passant , ara hi ha més gent que s'en adona.
No es pot desestimar a tota aquesta gent que inicia el procés.

Repetir errors, perquè som lliures de equivocar-nos. Cal col·laborar en la  defensa de obrers  
obrint vies...estratègies en fora i en dins  .. i concentrar-se en  grups concrets

Valoració opcions i propostes: auditoria es necessari, dret rebel·lió  es continuïtat, 
democràcia directa es útil i un objectiu des de noves eines que obtinguem al pressionar per 
aquest  camí i que  és llarg

El fet de fer i crear autogestió i a sobre estar en altres accions  i pilars ,( comissions, 
tasques )
es la dispersió.... incoherències personals
es concepte de xarxa on una es  element + societat. I polivalència

Sortim de indignació i anem a revolució. Som revolucionaris.
El sistema continua explotant, cada cop més proper a esclavitud  , cal consciència obrera 
dels futur esclaus que són qui ens recolzen.
Reformem a ..centres  cap a l'autogestió no els deixem que ens  els privatitzin..

es tanca torn de paraula.

POSADA EN COMÚ PLENARI FINAL D'ESTRATEGIES

Es  valora que les diverses estratègies plantejades són complementàries. Es  veu que 
estratègies com les de l'auditoria pel deute la consulta  popular i la campanya per la 
democracia directa poden ajudar a restar  legitimitat al poder i reafirmar la nostra. La 
iniciativa dret a  rebelió, vincula la falta de legitimitat del poder, amb la generació  d'eines 
de desobediència i autogestió. Propostes com la cooperativa de  crèdit, l'enxarxament rural i 
la creació d'espai de coordinació  autogestionats, reforcen aquesta idea d'anar extenen la 
construcció  d'alternatives, que es l'estrategia que es veu més viable a llarg  termini.

Es  debat sobre la idonietat d'anar defensant els serveis públics encara  que no funcionin bé i 
es gestionin en benefici d'empreses capitalistes.  Es valora oportú tractar que aquestes lluites 
generin procesos  autogestionaris, mentre es van expendint les alternatives. La  mobilització 
i la construcció no es poden desvincular però podem mirar  d'aportar a les mobilitzacions 
una visió més constructiva que beneficii  l'empoderament social.

6. Informacions pendents

Es consensua la creació del Grup de Treball de suport a les Assemblees que ho necessiten. 
Es crearà grup a n-1 https://n-1.cc/pg/groups/906710/grup-suport-assemblees/

Informació sobre el cap de setmana proper 5,6 de novembre a Pl.Cat. 
Dia 5 Trobada Projectes Autogestionats, dia 6 Fira intercanvi.

https://n-1.cc/pg/groups/906710/grup-suport-assemblees/


Es recorda que es penjaran les actes al grup d'n-1 en pàgines col·laboratives on es pugui anar 
incloent informació durant un termini. Posteriorment, es tancaran i s'enviaran per correu

RESUMEN Y CONSENSO DE TROBADES DE CA L'AFOU

[Objetivo de este documento: 
- recopilar los consensos a los que se llegaron en las jornadas de Ca L'Afou 
-  completar la info de estos consensos con información de páginas web que  se van creando, grupos 
que están trabajando en cada acción y su n-1,  material que se vaya generando etc. con el objetivo 
de compartir información poder hacer una  buena difusión entre las asambleas y externa (a través de 
web y canales  de las acampadas).
-  importante: incluir necesidades y estado de cada acción. Por ejemplo:  si hay acciones para las 
que se necesite gente, cuándo y dónde se les ha  convocado o contacto para hacerlo, y/o si se ha 
creado un vídeo o web  que precise difusión, etc.]

[Por  favor, sobre las acciones, todo el material que se vaya generando y que sea susceptible de  
difusión, enviad mail a: comunicacio.acampadabcn@gmail.com para que se  vaya trabajando la 
comunicación de  las acciones.]

RESUMEN/ INFO SOBRE LOS CONSENSOS:

A. Preparación del 20N, con las siguientes propuestas de acciones:

PERFORMANCE

• Propuesta de realizar un parlamento fictício en el Parc de la Ciudatella. 
• Acciones:  
• Contacto: jgoudi@gmail.com

CONTRACAMPAÑA

• Contracampanya   reivindica la reapropiación de carteles de la campaña electoral por  parte 
de la ciudadanía. Es decir, aprovechar los carteles colgados como  soporte para hacer nuestra 
propia contracampaña.  

• Acciones:  

Mensaje y vídeo para DIFUSIÓN:
Avui  ha començat la campanya electoral arreu de l'Estat espanyol. Des de  la  trobada Catalana a 



Ca l'Afou, vàrem acordar que no podem restar   quietes davant d'aquesta oportunitat de treure les  
nostres   reivindicacions al carrer. Una de les accions que van sorgir de la   trobada va ser CREAR 
LA NOSTRA PRÒPIA CONTRA-CAMPANYA ELECTORAL.
En què consisteix aquesta CONTRA-CAMPANYA?
És molt senzill. Es tracta d'aprofitar tots els recursos que els/les nostres polítics/ques estan posant  
al carrer. 
Totes sabem la barbaritat de diners què es gasten cada vegada que hi ha eleccions per fer la  
campanya electoral. Multitud de cartells inunden els carrers, gran part d'ells, cal recordar, pagats  
per nosaltres. 
Com que ja estem fartes, hem decidit recuperar pel poble el què és del poble. La contracampanya 
reivindica la reapropiació d'aquests cartells per   part de la ciutadania. És a dir, aprofitar que ells  
ens posen a  l'abast  un munt de cartells per fer la nostra pròpia contracampanya.
A  continuació trobareu un video què explica per sobre com podem   realitzar aquesta acció.  
Proposem idees, però el més important és que   tothom hi participi, així que fem una crida a la 
creativitat, a que cadascú pensi la seva pròpia manera de contrarestar la propaganda política. La  
única norma és la imaginació.
Aquest procés de MODIFICACIÖ dels cartells electorals s'hauria de donar durant tota la  
campanya. 
Recordem,  però, que el dia 19 és dia de reflexió. Això significa que el  dia 18 a  partir de les  
00'00h els partits polítics no podran penjar cap   cartell. És a dir, tots els cartells que modifiquem 
llavors, no podran   ser reemplaçats. FEM UN AUTÈNTIC DIA DE REFLEXIÓ!! QUE EL DIA 
19, NO QUEDI NI UN SOL CARTELL AL TEU POBLE O CIUTAT SENSE MODIFICAR!!
ELLS POSEN ELS DINERS. NOSALTRES, LA IMAGINACIÓ.
Video explicatiu: 
http://vimeo.com/31492249
PD: Passa-ho!!

• Contacto/grupo de trabajo: ?

DIFUSIÓN Y CONTRAINFORMACIÓN:

• Poner mesas informativas con información sobre lo que significa el voto:  
• Partidos  políticos mayoritarios: promesas incumplidas de otras campañas,  política 

de recortes, datos, etc.. Tarea: informacion sobre deuda  pública. Cómo se financian 
los partidos.  

• Lista de políticos imputados en casos de corrupción.  
• Modelo electoral presente, cómo se ha constituido y el coste de la campaña.  

• Acciones: Cada asamblea autogestiona su mesa. 

Todas comparten documentación a través de:  www.info20N.wordpress.com

• Contacto/grupo de trabajo: Cada asamblea.

'ALLIBERAMENTS GENERALS' (LIBERACIÓN DE ESPACIOS): 
Realización de ocupaciones simbólicas y permanentes durante la semana del 8 al 14.

• Acciones: 

Se convoca a una asamblea a nivel de bcn para Alliberaments generals Pl.Cat,9 19h Dimecres 9:

   "Per tal de preparar l'acció coordinada d'alliberament d'espais a la     ciutat de Barcelona, hem 
quedat per fer Assemblea
   Dimecres 9 de novembre a les 19h Pl.Catalunya 9 4º 2ªBcn
    Estaria  bé poder anar recopil·lat informació sobre espais buits     a Barcelona  per tal de  
preparar el seu "alliberament". Potser es     podria  consultar i ampliar la informació del web 
casas tristes     http://casastristes.org

http://casastristes.org/
http://vimeo.com/31492249


    Es recorden algunes coses que ens afecten a totes:
     - Necessitat de definir logo (algú podria encarregar-se'n del     disseny?) i lema comú. Alguns  
lemes proposats veure aquí 
https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=906397&group_guid=890200
       - Recopil·lació d'informació interessant al blog (als arxius i      pàgines) entre totes podem 
documentar-nos de manera òptima ;)
    https://n-1.cc/pg/bookmarks/owner/group:890200
      - Recerca de contactes que puguin oferir suport legal
      - Traducció al castellà i difusió estatal de la proposta

• Contacto/grupo de trabajo: https://n-1.cc/pg/groups/890200/alliberaments-generals/

OPCIONES DE  VOTO:

• Curso  para dar información a los ciudadanos sobre las diferentes opciones de  voto. Se 
discutió si trabajar una acción común de voto de cara a las   elecciones del 20N. Objeto de 
discusión: si recomendar voto nulo,   abstención activa o votar a partidos minoritarios. 

• L’Assemblea  de la Trobada Catalana del 15M, reunida a la Colònia Col·lectivitzada  de Ca 
La Fou el 30, 31 d’octubre, i l‘1 de novembre de 2011, després  d’un llarg debat al voltant de 
les opcions de vot i les mobilitzacions  de cara al 20N, entén que: 

1.  Aquestes eleccions, des del seu plantejament més restrictiu que mai,  reforçat per la recent 
reforma de la Llei Electoral, són una oportunitat  de fer sentir la nostra oposició a la reforma 
constitucional que dóna  prioritat absoluta al pagament del deute per sobre dels drets socials.
2.  Cal rebutjar els partits que permeten activament o guardant silenci,  les polítiques classistes i 
xenófobes, o les retallades socials que ens  han dut a l‘actual cop d'estat financer.
3.  El vot nul útil o l’abstenció activa, així com el vot a partits  minoritaris que defensen aquesta 
oposició conformen aquesta opció.
Tot  i que el vot o l’abstenció és una qüestió de responsabilitat individual  i que els nostres objectius 
van molt més enllà del 20N, el que es  proposa es una acció estratègica col·lectiva i no una crida a 
una opció  electoral.
Cada  persona ha d’informar-se per tal d’actuar responsablement, per això  aquesta assemblea ha 
acordat promoure la creació de taules informatives  per compartir el material disponible sobre el 
significat de cada opció  de vot i la farsa que protagonitzen els partits polítics majoritaris,  qüestió 
que també es visibilitzarà, gràcies a la creativitat social en  multitud de contrapropaganda 
electoral.Com  que sabem que la justícia no la portaran les eleccions, del 14 al 20 de  novembre 
hem acordat que una nova campanya: Alliberaments Generals,  serveixi per recuperar pel poble el 
que és del poble.
Per  acabar, us convidem a seguir treballant més enllà de les eleccions en  la construcció d‘un nou 
model de societat basat en la cooperació social,  el respecte i la igualtat en la diversitat.

• Contacto/grupo de trabajo: joseluis@economiayrecursos.es

Acta del plenario final: 
https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=891347&group_guid=846480

B. Coordinación de movimientos asamblearios de los pueblos, coordinación, comunicación 
interna, externa, difusión y contenidos.

PARTICIPACIÓN:

https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=891347&group_guid=846480
https://n-1.cc/pg/groups/890200/alliberaments-generals/
https://n-1.cc/pg/bookmarks/owner/group:890200
https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=906397&group_guid=890200


• Remarcan  la importancia de ir más allá de Internet en la  difusión del  movimiento. 
Propuesta de valorar la asamblea como grupo  dinamizador que  recoge quejas y  propuestas 
de vecinos y crear un  proyecto con ellxs  de forma  constructiva.  

• Contacto/grupo de trabajo:  https://n-1.cc/pg/groups/906710/grup-suport-assemblees/

RELACIONES  ENTRE ASAMBLEAS:

• Se llegó al consenso de que cada asamblea es soberana.   
• Contacto/grupo de trabajo: Posibilidad de crear un grupo de trabajo para trabajar las 

relaciones entre asambleas: https://n-1.cc/pg/groups/906710/grup-suport-assemblees/

COMUNICACIÓN EXTERNA

• Acciones/Grupos  de trabajo: Propuesta de crear un grupo de trabajo (con gente de toda  
Catalunya,  no sólo de Barcelona) para trabajar en una propuesta de  comunicación a  nivel 
de toda Catalunya, a presentar su propuesta en la  próxima  trobada  (3 de diciembre). 

• Internacional bcn propone realizar el encuentro 'global (r)evolution', un encuentro 
Internacional en bcn (fecha orientativa: del 10 al 14 de mayo 2012, una semana antes del 
15M2012)

CONTENIDOS

• El    grupo de trabajo expone una propuesta sobre los principios del 15-M  en   la asamblea 
plenària. Esta exposición pretende ser un punto de  partida   para elaborar un documento 
definitorio del movimiento que será  la base   para iniciar el debate. 

• La   declaración de principios, llamada "De la protesta a la propuesta",   basado en la 
observación de ciertas constantes en los debates y   reivindicaciones del movimiento 15M, 
teniendo en cuenta que es un grupo   reducido inentando extraer la opinión de un gran 
colectivo, se   consituirá en grupo para seguir trabajando: https://n-
1.cc/pg/groups/897489/principis-del-moviment/

c. Propuestas específicas  y vias de contacto.

1. Sobre la trobada Estatal Medi Rural
Des  de la comissió de Medi Ambient de Sol surt un grup: Rurales enredadxs,  amb l'objectiu 
d'enxarxar el medi rural i crear interconnexions entre  els petits pobles presents en l'entorn rural.
Han  plantejat una Trobada Estatal des del 8 fins l'11 de desembre. Actualment s'està treballant per  
continuar amb la elaboració dels continguts.
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/groups/182664/rurales-enredadxs/    
http://ruralesenredadxs.org/

2. Consulta popular
GT presentat a l'AG de Barcelona a l'octubre 2011 inici acció consulta 20N, que s'ha derivat 15 
març 2012. Eixos temàtics inclosos (cal acabar de consensuar) 
deute financer // temes habitatge //   retallades privatitzacions // reforma llei electoral // 
laborals....    
S'aprofitarà  el debat sobre els pressupostos generals per legitimar i mostrar que es  treballa 
paral·lelament i que no només ens limitem a queixes i  protestes.
Pròximes convocatòries a tenir presents:
el dia 23 Novembre        Presentació pública Pl.Cat 9, 4º 2ª Barcelona 19:00h
el dia 4  Desembre          Trobada de barris 19:00 h
el dia 12  Novembre        AG Pl. Catalunya 17:00 h
Es reuneixen setmanalment a Bcn, els dijous a les 19h al HardRockCafe
Més informació aquí ____________________________________

http://ruralesenredadxs.org/
https://n-1.cc/pg/groups/182664/rurales-enredadxs/
https://n-1.cc/pg/groups/897489/principis-del-moviment/
https://n-1.cc/pg/groups/897489/principis-del-moviment/
https://n-1.cc/pg/groups/906710/grup-suport-assemblees/
https://n-1.cc/pg/groups/906710/grup-suport-assemblees/


3. Deute extern / auditoria del deute
Després  de la Trobada a Madrid el 8,9 octubre sorgeix la proposta portar a  terme una auditoria del 
deute. Des de la xarxa Qui deu a qui? Es  treballa la qüestió del deute i la proposta de realitzar 
auditories com a  sortida social a l'endeutament ilegítim. Reunió de posada en comú i  discusió de 
propostes, dubtes i idees entorn a l'auditoria ciutadana del  deute de l'Estat espanyol: 8 de 
novembre, 19 h, Rivadeneyra 6, 3a  planta (Barcelona)
Més informació aquí https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-
propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-
novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/

4. Dret a rebel·lió
Grup  de treball obert que ha dut a terme el manifest “Exercirem el dret de  rebel·lió”. Iniciativa que 
planteja obrir eines per empoderar a la gent  per a la desobediència civil. Una de les formes seria el 
no pagament del  deute, des de la insumisió fiscal. Es planteja com fer la insumissió de  manera 
conjunta i que permeti l'autogestió de les assemblees. També  s'han prioritzat altres accions com 
promoure la insolvència i fent  públiques les nostres identitats davant accions (p.ex alliberament  
d'espais) i autoinculpant-nos per donar suport i enfortir l'acció.
Hi  ha unes 500 adhesions i es busca fer públic de manera més extensa una  vegada arribades a 
1000. S'han fet tres assemblees i en breu s'informarà  de la propera
Més informació aquí  https://n-1.cc/pg/groups/757119/derecho-de-rebelin/    
http://derechoderebelion.net
info@derechoderebelion.net 

5. Cooperativa de crèdit
Proposta  aprobada el 3 de juliol en AG de Bcn com eina per ajudar als projectes  autogesionats. No 
hi ha iniciatives sense interessos en el nostre  territori. És una aposta no especulativa del diner. Hi 
ha iniciatives en  altres països. Una banca autogestionada, descentralitzada i  assambleària. Eina per 
a que les assemblees de barri tinguin una  estructura bancària popular on dipositar els recusos 
monetaris i els  puguin emprar per inciatives locals o més grans. S'han fet tres  assemblees i el 
procès avança. S'espera constituïr-se legalment en breu  per a que totes les assembles formin aprt 
del procès. El dia 7 a les 18h  pròxima assemblea Pl.CAt,9 4º 2ª
Més informació aquí  https://n-1.cc/pg/groups/615621/cooperativa-de-crdito-sin-intereses/

6. Okupació d'un gran espai per a generar una "petita societat alternativa"
Des  del Vallès es proposa la configuració d'un gran espai per a la  coordinació a nivell Catalunya.  
Referència per a que qualsevol  assemblea es vulgui informar pugui anar allà i trobar tota la 
informació  sobre tots els temes. Grup de persones activistes que visquin allà i  encarregades 
d'iniciar la feina per realitzar l'okupació. S'està  treballant en la proposta però s'espera aprovació per 
tal de  consolidar-se.
Més informació https://n-1.cc/pg/groups/897130/projecte-espai-node/

7. Democràcia directa
Campanya  on 60 assemblees de tot l'Estat estan adherides. Campanya de recollida  de signatures 
per demanar la reforma constitucional (3 articles  concretament) per demanar democracia directa 
(ILP, 500000 signatures per  referendums vinculants...). Es tancarà la campanya aproximadament el 
5  de desembre.
No  és un fi, sinó una estratègia per tal d'aplicar després altres demandes  que tenen aval popular 
però que actualment no tenen voluntat política  d'aplicar-se. Dret a petició per a demanar qualsevol 

https://n-1.cc/pg/groups/897130/projecte-espai-node/
https://n-1.cc/pg/groups/615621/cooperativa-de-crdito-sin-intereses/
http://derechoderebelion.net/
https://n-1.cc/pg/groups/757119/derecho-de-rebelin/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/
https://n-1.cc/pg/forum/topic/874125/reuni-de-posada-en-com-i-discusi-de-propostes-dubtes-i-idees-entorn-a-lauditoria-ciutadana-del-deute-de-lestat-espanyol-8-de-novembre-19-h-crivadeneyra-6-3a-planta-barcelona/


cosa que no tingui  altres mecanismes de demanar-se. És una campanya coordinada però es  
realitzaran les peticions a nivell autonòmic. Després de l'estudi de  diverses comissions jurídiques 
va concloure que aquesta possibilitat  existeix.
Més informació https://n-1.cc/pg/groups/409038/reforma-constitucin-por-la-democracia-directa-
derecho-peticin/     http://porlademocraciadirecta.org/

•

http://porlademocraciadirecta.org/
https://n-1.cc/pg/groups/409038/reforma-constitucin-por-la-democracia-directa-derecho-peticin/
https://n-1.cc/pg/groups/409038/reforma-constitucin-por-la-democracia-directa-derecho-peticin/

