
ASSEMBLEA OBERTA 
«QUÈ FAREM AL PARLAMENT?»

Data: Dijous 13 de desembre 2012 a les 20h.
Lloc: Casa Sagnier
Barri: Sant Gervasi-Galvany

Data: Dimecres 5 de desembre 2012 a les 20:30h.
Lloc: Casa Orlandai
Barri: Sarrià

Ordre del dia:
1. Com s'haurien d'estructurar les presses de decisió?
2. Altres

1. Com s'haurien d'estructurar les presses de decisió?

#CUP:
Cal tenir en comte dues formes de participació al Parlament: la posició davant de les propostes i 

debats d'altres grups parlamentaris i les promogudes per la CUP-AE. 

#Joan: 
L'eina  bàsica  haurien  de  ser  les  assemblees  obertes,  convocades  amb  temps  i  amb  una 

periodicitat flexible, ajustada a les necessitats i al dia a dia.

#Iker:
A les assemblees obertes,  els diferents nuclis haurien de tenir en compte dues parts:  una de 

rendició de comptes de la feina feta (fiscalització) i una altra on els veïns poguéssim proposar 

iniciatives de transformació (proposició). 

#Pau-Marc:
En tot cas hauria de ser un procés bidireccional: “de dalt a baix” i “de baix a dalt”. És important que 

el coneixement de tot allò que es gesti al Parlament arribi a tots els pobles i ciutats. Per fer-ho,  

s'hauria d'estructurar un grup de seguiment a nivell nacional de l'acció parlamentaria.

#Xavi:
Qualsevol veí o veïna, així com qualsevol moviment social, hauria de tenir la possibilitat de fer 

propostes amb la intenció que arribessin al parlament. En les pròpies assemblees obertes s'hauria 

d'obrir un procés de debat-formació i consensuar l'adequació o no d'aquestes propostes.



#Pere:
Seria fantàstic poder comptar amb la presència dels diputats en alguna assemblea oberta, però és 

comprensible  que  no  es  puguin  “passejar”  per  tota  Catalunya.  En  detriment,  seria  fantàstic 

comptar amb persones expertes d'alguna tema rellevant, vinculades als moviments socials, que 

ens puguin formar sobre qüestions determinades que s'estiguin tractant. A partir d'elles, es podrien 

crear grups de treball per seguir aquests temes en concret.

#Iker:
Els  diferents  nuclis  haurien  de  coordinar  l'ordre  del  dia  i  la  dinamització  de  les  assemblees 

obertes. L'ordre del dia, s'hauria de crear, per un costat, en funció dels temes que es tractin al  

Parlament (de les quals el grup de seguiment ens hauria de mantenir informades) i, per l'altre, 

mitjançant un espai obert al web (a l'estil d'una bústia) del nucli de la CUP, on els veïns i veïnes 

facin les seves propostes de punts a incloure a l'ordre del dia.

#Aitor:
S'hauria d'estructurar d'una manera més eficaç la CUP a nivell  de la  ciutat  de Barcelona.  Es 

proposa que també es realitzin assemblees obertes a nivell de tota la ciutat.

#Gerard:
Fa palesa la necessitat de tenir un espai propi on poder fer reunions. Si ja era necessari abans, 

encara ho és més ara si es vol posar en marxa tot un procediment d'assemblees obertes.

#CUP:
Agraïm profundament aquesta pluja d'idees per a encetar el nou panorama polític. Tant punt les 

tinguem agrupades, les passarem abans del dissabte 15 de desembre per a coordinar-les a nivell 

territorial  (Barcelonès)  i,  finalment,  diumenge 16  de desembre les  creuarem amb la  resta  de 

territorials  dels  Països  Catalans.  D'aquesta  forma  volem  actuar  democràticament  seguint  el 

principi de l'assemblearisme.

2. Altres
Res a destacar.


