REUNIÓ TAULA CAN LLONG
DATA: 19/02/2017
HORA: 17:30-19:20
ASSISTENTS: 20 veïns i veïnes.
AJUNTAMENT: Rodrigo Rodriguez, Melcior Manau, Raquel Moreno, Eva Vives, Vanessa
Mercado i Núria Oliva
TEMES:
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Presència de l’Ajuntament en l’espai de participació? L’Ajuntament hi ha de ser. Quan
es tractin temes específics cal que hi hagi tècnics especialistes de la matèria a tractar. Cal
que hi hagi la presència de l’Ajuntament per poder consultar i assessorar en temes que la
ciutadania desconeix. Tot i que l’Ajuntament hi sigui la decisió l’ha de prendre l’Assemblea.
Espai de Co-decisió? Es va comentar que la ciutadania i l’Ajuntament no poden tenir el
mateix pes a l’hora de decidir ja que si els veïns determinen una cosa i després l’Ajuntament
diu que no, no es va enlloc. Es reitera que la decisió ha d’estar en mans dels veïns i veïnes.
Considerar la capacitat d’incidència de l’Ajuntament sobre les decisions. Es posa sobre
la taula que sobre determinats temes la capacitat d’incidència de l’Ajuntament és limitada i
cal considerar-ho. Es parla sobre que quan els temes corresponen a altres Administracions
no és el mateix que hi vaig un grup de veïns i veïnes sols que anar-hi acompanyats amb
l’Ajuntament. Es posa com exemple l’estació de Renfe al barri, si els veïns i veïnes ho
decideixen l’Ajuntament hi ha d’anar amb ells.
Tipus de convocatòries? Obertes a tota la ciutadania i assembleàries.
Representativitat. Cal tenir un determinat nombre de representants que avalin les
decisions? Es debat sobre el tema i es comenta que no, que els que assisteixin a l’Assemblea
són els que decideixen. Hi ha opinions contràries, en el sentit que no sempre és factible
assistir-hi. Es resolt que s’estableixin mecanismes o diferents convocatòries però que la idea
és que els assistents a l’assemblea decideixen independentment del nombre. Posen
l’exemple d’una comunitat de propietaris i la reunió de l’escala, ja que si s’espera a tenir un
determinat nombre d’assistents no s’avançarà. També es comenta que la gent per norma
general no s’implica i que fer-ho d’aquesta manera ajuda a què la gent s’impliqui. No es
tracta tant del que es pot aconseguir sinó del què pot perdre si no s’hi assisteix.
Empoderament de la ciutadania. Es comenta que potser cal posar en valor els veïns i
veïnes que tenen voluntat i s’impliquen.
Canals de comunicació, d’informació i de decisió. Cal determinar prèviament els canals
de comunicació per informar la gent, per debatre els temes i anar a l’Assemblea amb els
temes treballats. Es proposa crear una pàgina web del barri i buscar un sistema
d’identificació pels veïns i veïnes del barri. En la web s’estableix l’ordre del dia de les
convocatòries, i després es defensen els temes a l’Assemblea. Hi ha visions contraposades:
alguns consideren que es poden debatre prèviament per la web i altres defensen que
presencialment és més fàcil explicar-ho i arribar a la gent. Es comenta que la informació ha
de ser oberta i quan es garanteixi que és així, s’ha de poder decidir. Qui tenint la informació
s’absté d’anar a l’Assemblea no decideix. També cal establir canals per la gent que no pot
assistir: xarxes socials, pàgina web...
Estructura. Es debat sobre que hi ha d’haver una mínima estructura que pot ser a través de
delegats que s’encarreguin d’una sèrie de temes. Es proposa que podria organitzar-se des de
l’Ajuntament ja que té les eines, els mitjans i l’experiència: xarxa de comunicació,
reglaments d’ús intern, consens, horaris. Hi ha visions contraposades en aquest tema: hi ha
qui considera que l’organització i els mitjans els ha de posar l’Ajuntament i qui opina que sí
les decisions les ha de prendre l’espai també han de tenir la confiança en el mateix que es
poden fer les coses i no esperar que vinguin marcades per l’Ajuntament.
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Cartells. La difusió de l’acte a través dels cartells l’ha fet l’Ajuntament. Volen disposar del
material prèviament (deixar-ne als centres cívics) per encarregar-se ells d’una part de la
difusió.
Qui posa sobre la taula els temes que s’han de tractar? Debaten sobre fer una posada en
comú en una primera Assemblea de punts i per consens es vota i es decideix. Es proposa
recollir els temes una setmana abans i la possibilitat d’aportar temes també a l’Assemblea.
S’insisteix en la necessitat d’una pàgina web del barri on la gent hi participi. Es debat sobre
l’ordre dels temes a treballar per l’assemblea (prèviament recollits a la web) i decidits per
votar. Es reitera que els temes es poden decidir en la web però després l’Assemblea té
potestat per considerar que un tema és prou important per tractar-lo o s’ha de prioritzar.
A tall d’exemple es proposen tres opcions per votar:
1) Llista de proposta de temes decidit per la ciutadania, es decideixen per votació
telemàtica i es voten a l’assemblea. 2 suports.
2) Llista amb proposta de temes decidits per la ciutadania. L’assemblea decideix els
temes a tractar presencialment. 11 suports.
3) Llista de proposta de temes decidits per la ciutadania i la priorització de temes la fa
l’assemblea i s’escullen 3/5 temes que són els que aniran a la votació final. 2 suports.
Compromís? Si es demana compromís per part de l’Ajuntament també hi ha d’haver
compromís per part dels veïns i veïnes. Es debat sobre que Internet no mou la gent, és fàcil
però no requereix compromís. En aquest sentit es considera que l’Assemblea és una eina
d’implicació.
Agilitat. Es demana una certa agilitat en el funcionament i també per part de
l’Administració. També a l’hora de donar resposta, si determinats temes no poden ser cal
explicar-ne les raons.

RESUM DE TEMES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cal crear/establir una web que sigui participativa.
El debat es duu a terme a l’Assemblea.
Les decisions les pren l’Assemblea.
No es requereix quota de representativitat.
L’assemblea comporta implicació.
Les convocatòries són obertes a la ciutadania que viu i treballa al barri.
El paper de l’Ajuntament és presencial i d’assessorament.
La convocatòria és oberta a la ciutadania i assembleària. Mentre l’espai no tingui una
forma i un funcionament clar ha de ser una vegada al mes. S’acorda fer una nova
convocatòria en un mes i portar proposta de temes.
• Cal definir una estructura bàsica de funcionament: estructura, freqüència, tipus de
votació. A la següent trobada portar una proposta de reglament per ser discutit i
aprovat.
• L’Ajuntament enviarà amb 2-3 setmanes d’antelació els temes tractats per mail a la
reunió més la presentació per tal de preparar-se.
• Difusió de la convocatòria, a banda de penjar els cartells, deixar-ne a disposició de
les entitats perquè en puguin fer difusió.
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