Pla d’enfortiment
de Barcelona En Comú
2016-2019

BARCELONAENCOMU.CAT

1

NO OBLIDEM MAI QUI SOM NI PER QUÈ SOM AQUÍ

Pàg.

1. Presentació

4

2. Missió, valors i principis de Barcelona En Comú: un any després de començar a governar Barcelona

5

2.1. Visió del pla i actualització dels reptes polítics
3. El mapa estratègic 2016-2019: objectius i línies d’acció
4. El pla d’acció 2016-2017: projectes prioritaris
5. Posada en marxa i seguiment del pla

6
7
9
12

5.1. Procés d’elaboració i mètode de treball

12

5.2. Com ens organitzem per posar en marxa el pla: l’organigrama de Barcelona En Comú

13

5.3. Breu història i fites assolides per Barcelona En Comú

14

3

1. PRESENTACIÓ
L’aprovació de la fase D i l’elecció dels càrrecs interns de Barcelona En
Comú (Coordinadora i Comitè de Garanties) entre juliol i setembre de 2015,
juntament amb les campanyes electorals d’En Comú Podem i una intensa
acció de govern municipal en minoria, posa en evidència la urgència de fer
un exercici per alinear visions sobre el tipus d’organització que necessitem
en el context actual i identificar quins són els reptes que volem assumir
en els propers 3 anys (fins les properes eleccions municipals).
Les persones activistes que formem part dels diferents espais de treball
i presa de decisions, hem de compartir un mateix relat sobre el projecte
polític i el paper que ha de desenvolupar l’organització i hem de tenir
uns objectius i una estratègia compartida que ens permeti treballar
coordinadament. En aquest sentit, el pla d’enfortiment és un instrument
que ha de permetre identificar quines han de ser les condicions
necessàries i suficients que ha de tenir l’organització perquè pugui assolir
els seus objectius i compromisos. Aquest procés permet alhora, que
l’organització creixi, es vagi consolidant i pugui assumir nous reptes.
La proposta metodològica en la qual es sustenta aquest pla, és la de la
planificació estratègica que implica un procés flexible, participatiu, pràctic,
grupal i que promou el desenvolupament organitzatiu cap a l’acció i la
transformació. El desenvolupament del pla facilita la reflexió, la decisió
compartida i, de forma indirecta, l’apoderament individual i col·lectiu.
Aquest document exposa com s’ha elaborat el pla i els resultats obtinguts
de la revisió i actualització dels nostres reptes polítics. El tractament de la
informació aconseguida amb el procés participatiu obert a l’organització
ha permès fer una proposta d’objectius i línies d’acció per a aquests
propers anys. D’aquest marc, se’n deriva el pla d’acció anual que prioritza
les iniciatives i projectes que hauran d’impulsar els diferents espais de
l’organització durant el 2016-2017.
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2. MISSIÓ, VALORS I PRINCIPIS DE
BARCELONA EN COMÚ: UN ANY DESPRÉS DE
COMENÇAR A GOVERNAR BARCELONA
Barcelona En Comú va sorgir en un context
específic, en el qual veníem d’un potent i
llarg cicle de mobilització. Les institucions i
els que n’exercien el govern, representaven
més una barrera que una via per canviar les
coses. Guanyem primer i després Barcelona En
Comú varen representar la voluntat de milers
de barcelonines i barcelonins que veien com
la ciutat els hi era arrabassada i es posava al
servei dels interessos financers i especulatius.
Volíem recuperar la ciutat i ho volíem fer amb
totes aquelles persones que la mateixa lògica
institucional i partidista anterior havia anat
apartant de les decisions polítiques. Dèiem al
manifest fundacional de Guanyem que volíem
“reapropiar-nos de les institucions per posar-les
al servei de les majories i del benestar comú” i
acabàvem dient que “vivim temps excepcionals
que exigeixen iniciatives valentes i creatives.
Si som capaços d’imaginar una ciutat diferent
tindrem el poder de transformar-la”.
Portem poc més d’un any governant Barcelona,
amb totes les dificultats que comporta no
disposar d’una majoria sòlida, però amb tota la
força de les nostres il·lusions i amb un creixent
suport de la ciutadania que s’expressa de moltes
formes. En aquests mesos hem demostrat que
les coses es poden fer d’una altra manera i hem
començat a fer passos cap a la Barcelona que
volem. I ara hi volem afegir elements programàtics
sobre els quals hem de treballar i aprofundir.
Barcelona En Comú creu en la força de la
ciutadania a l’hora de decidir sobre el seu futur,
des de les coses més properes que li afecten, fins
als temes més estructurals i de canvi d’època. Si
vàrem néixer per defensar la ciutat que volem i
estimem, volem també que aquesta ciutat pugui
decidir el seu model econòmic i tecnològic; que
pugui defensar els béns comuns bàsics per a
qualsevol ciutat, com ara la qualitat de l’aire,
l’aigua, l’energia, l’habitatge i els sistemes de
mobilitat i l’accés a un espai públic suficient i
digne. Apostem per l’exercici del dret de decidir
de la ciutadania de Barcelona sobre tots els
temes que li afecten i per fer-ho possible cal
reforçar la sobirania col·lectiva i la capacitat de
direcció pública sobre els elements estructurals
i estratègics per a la ciutat i la seva conurbació
metropolitana amb la qual és irreversiblement
unida.
La ciutat de Barcelona compta amb instruments
potents per influir en polítiques tan importants
com ara les sanitàries i les educatives. I té

presència també molt important als temes
vinculats a les polítiques socials i al transport i la
mobilitat. Però volem aprofundir en aquesta línia
i avançar cap a la plena municipalització dels
serveis essencials per a la ciutadania. Els països
que són avui referència en temes de benestar
col·lectiu, han donat a les ciutats una forta
capacitat i competència per decidir en qüestions
com la salut, l’educació, l’habitatge i els serveis a
les persones. Venim d’una tradició centralista de
les administracions històriques d’Espanya, que
no han canviat gaire pel que fa a les capacitats de
les ciutats per decidir sobre el que afecta el dia
a dia dels seus habitants. Cal que el govern de
Catalunya disposi de capacitats redistributives,
però això es pot fer al mateix temps que es
reforça la capacitat de decisió dels municipis com
Barcelona pel que fa a les polítiques que són el
nucli dur del concepte de ciutadania.
I en altres camps, com l’aigua, l’energia o les
infraestructures i dades digitals, és evident que
els reptes encara són més importants, si tenim
en compte les tendències a deixar en mans
d’empreses de serveis la gestió i el govern de
temes tan transcendentals i estratègics com els
esmentats. Som sobiranistes en aquests termes,
perquè entenem que així defensem el futur
col·lectiu de la ciutat i dels seus habitants.
No som però estatalistes. Que vulguem defensar
la capacitat de direcció pública no implica voler
que tot es porti des de les institucions. Defensem
la responsabilitat col·lectiva sobre els afers
comuns, amb les institucions, però no només
amb les institucions. El nostre compromís és
reforçar les capacitats d’autogovern i de gestió
compartida dels barris, de les comunitats i de
les entitats ciutadanes i cíviques, sense que
això ens impedeixi d’avançar en projectes de
ciutat que involucren i afecten tothom. Per això
parlem de coproducció de polítiques, perquè
és gràcies al coneixement compartit i distribuït
de la ciutadania, que podrem anar endavant
conjuntament en aquests i altres grans reptes de
futur.
Des de la ciutat hem de plantejar-nos també
l’entramat institucional on Barcelona s’insereix
com a capital del país. Necessitem reforçar
l’estructura i les polítiques metropolitanes. I això
passa necessàriament per fer més transparent
i democràtic el govern i el funcionament de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els grans
temes del present, com alguns dels esmentats
sobre recursos bàsics, però també els vinculats
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a la sostenibilitat agroalimentària, a la mobilitat,
als fluxos de recursos i residus o tot el gran
assumpte del turisme, necessiten ser encarats
des de l’escala de la gran ciutat metropolitana.
Això no vol dir anar contra la identitat de les
ciutats i pobles que avui composen aquesta
conurbació, sinó ben al contrari, vincular aquesta
identitat, aquest sentiment de cadascú de ser
d’on és, amb l’escala adequada per exercir
capacitat de govern i aconseguir millors resultats
de l’esforç col·lectiu. És en aquest marc en el qual
cal repensar l’estructura de consells comarcals
i vegueries per tal de no deslligar el debat
institucional dels problemes reals de la gent.
Estem a un període en el qual també ens estem
jugant el futur del país.
Barcelona En Comú vol contribuir a la
construcció d’un nou espai polític català
d’esquerres que posi en el centre els drets
humans i socials, i que permeti la radicalitat
democràtica. Aquest procés ha de començar
debatent sobre quin és el model de país que
volem i quines han de ser les polítiques públiques
en favor dels béns comuns,
i en detriment dels interessos financers i
dels grans lobbies empresarials. Ens sentim
sobiranistes com a expressió al dret a decidirho tot, tot allò que afecta a les nostres vides,
i que ens permet fer front a les dinàmiques
neoliberals que se’ns imposa. És en aquests
termes que Barcelona En Comú vol assumir el
repte de pensar amb la ciutadania organitzada,
no organitzada, i la resta d’actors polítics
d’esquerres, quines han de ser les institucions
lliurement escollides per a dur a terme les
polítiques anteriors i quines han de ser les
relacions amb les altres institucions i pobles
d’Espanya, Europa i el món.

2.1 VISIÓ DEL PLA I
ACTUALITZACIÓ DELS
REPTES POLÍTICS
L’aprofundiment i la revisió de la missió i principis
de Barcelona En Comú al context actual, respon
a una visió de l’espai que vol ocupar el projecte
polític i el pla d’enfortiment. La seva voluntat
radica, per tant, en situar-se a la intersecció
de tres esferes que necessàriament han de
retroalimentar-se i comunicar-se: Ciutadania;
Organització; Institucions.
En aquest sentit, és a partir d’aquesta visió que
s’identifiquen els grans reptes polítics a un horitzó
de futur que hauria de ser assolible com a màxim
l’any 2019.
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Repte orientat
a la CIUTADANIA
Consolidar-nos com a actor
de transformació política i
radicalitat democràtica, que
treballi conjuntament amb altres
actors socials i polítics per
generar espais de mobilització
ciutadana.

Repte orientat a
l’ORGANITZACIÓ
Desenvolupar el moviment
dels Comuns, tot generant
i impulsant eines, tant
organitzatives com de debat
polític-estratègic, per dotar-lo
de contingut, forma i caràcter
activista, a fi de generar
transformacions socials a
Barcelona i arreu del territori
català i estatal.

Repte orientat a les
INSTITUCIONS
Impulsar des de les institucions
i des de la societat, un model de
ciutat per a Barcelona més just,
equitatiu, solidari i sostenible,
que garanteixi una vida digna i
en ple exercici dels seus drets
per a totes les persones.

3. MAPA ESTRATÈGIC 2016-2019:
OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
I LÍNIES D’ACCIÓ VINCULADES
A LA CIUTADANIA ¹
1.1. Buscar sinèrgies i incentivar la relació amb
els moviments socials, sempre des del respecte a
la seva independència
Línies d’acció:
1.1.1 Generar espais de trobada amb
la ciutadania organitzada (moviments
socials, col·lectius, entitats, etc.) que
permetin la generació d’estratègies d’acció
complementàries
1.2. Aconseguir nivells més alts d’apoderament
de la ciutadania, perquè puguin prendre la
iniciativa de manera proactiva a l’hora d’abordar
els assumptes col·lectius
Línies d’acció:
1.2.1 Facilitar continguts (relat/arguments),
eines i instruments que permetin l’acció
política dels nostres activistes i simpatitzants.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
I LÍNIES D’ACCIÓ VINCULADES
A L’ORGANITZACIÓ
2.1 Enfortir l’organització a través de la
identificació, potenciació i formació de quadres
polítics i tècnics
Línies d’acció:
2.1.1 Identificar la potencialitat política
d’activistes i simpatitzants de la nostra
organització
2.1.2 Impulsar les eines necessàries per
facilitar i compartir coneixements i habilitats
que permetin la formació i potenciació de
quadres polítics al voltant del projecte de
canvi que promou Barcelona En Comú
2.1.3 Millorar la coordinació i el funcionament
dels espais interns de l’organització

2.2 Ampliar i diversificar la base social de
Barcelona En Comú (activistes i simpatitzants)
Línies d’acció:
2.2.1 Acollir nous activistes i simpatitzants,
tot facilitant la incorporació de col·lectius i
perfils que no tenen una àmplia representació
a la nostra base social (joves, migrants,
diversitats culturals, etc... ).
2.3 Promoure i enfortir xarxes i espais
supramunicipals
Línies d’acció:
2.3.1 Ser membre actiu de les xarxes
municipalistes catalana i estatal
2.3.2 Promoure espais polítics
supramunicipals: coordinació amb En Comú
Podem i construcció d’un subjecte polític
català
2.3.3 Explorar i desenvolupar xarxes de
contactes i col·laboració d’àmbit internacional

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
I LÍNIES D’ACCIÓ VINCULADES
A LES INSTITUCIONS
3.1 Donar suport i acompanyar l’acció
institucional amb accions que facilitin la
implementació de polítiques i mesures recollides
al programa i altres compromisos adquirits
Línies d’acció:
3.1.1 Acompanyar, difondre i transmetre
l’acció institucional
3.1.2 Revisar i avaluar periòdicament el
programa polític establert
3.1.3 Desenvolupar estratègies que impulsin
la mobilització i organització de la ciutadania
en base als valors i el model de la ciutat que
volem

¹ Els objectius de l’organització han de ser coherents amb la missió i els reptes polítics identificats. Tanmateix, per la complexitat del projecte, s’estableixen dos nivells
d’objectius per a Barcelona En Comú: els estratègics i els transversals. Els objectius estratègics expressen els resultats que l’organització espera i vol aconseguir en
un temps determinat.
Els objectius transversals travessen els objectius estratègics per garantir els valors i la visió del projecte. Per assolir aquests objectius cal assegurar que determinades
accions es desenvolupen en el decurs de tot el cicle dels projectes que es posin en marxa. Tots els projectes o accions han d’incorporar criteris i indicadors relacionats
amb els objectius transversals per tal de garantir que es compleixen. En paral·lel, també es poden desenvolupar alguns projectes singulars que reforcin alguns dels
objectius transversals: pla de comunicació, pla de feminització, etc.
Les línies d’acció són les propostes de treball concret que ens serveixen per acomplir els objectius estratègics. Aquestes són grups d’accions que estan relacionades
entre elles i desenvolupen l’estratègia a la qual estan ubicades.
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OBJECTIUS TRANSVERSALS
• OT1. Generar un relat que permeti reforçar
i donar a conèixer la identitat, els valors i la
visió política dels Comuns
• OT2. Comunicar internament i externament
el relat polític de Barcelona En Comú
i els arguments concrets per explicar
posicionaments, mesures o actuacions
de l’organització i de les institucions a les
quals participa

• OT3. Despatriarcalitzar el moviment polític
i el model d’organització entès com un
procés d’apoderament, transformació i
reforç dels valors feministes
• OT4. Promoure la participació de les
persones activistes i simpatitzants de
Barcelona En Comú en els processos
de construcció i desenvolupament del
projecte polític i la transparència a la gestió
dels recursos de l’organització i la presa de
decisions
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4. EL PLA D’ACCIÓ 2016-2017: PROJECTES PRIORITARIS
1

REFORÇ DE LA COORDINACIÓ ENTRE
EL GRUP MUNICIPAL, ORGANITZACIÓ I CIUTADANIA
1.1 Posar en marxa la Comissió de Seguiment del Pacte
1.2 Posar en marxa el Consell Polític i/o espais de debat i deliberació
1.3 Realitzar reunions periòdiques entre Tinences - Eixos Temàtics / Grup Municipal de Districte
Conselleries - Assemblees de Districte
1.4 Celebrar jornades obertes per a la ciutadania organitzada i no organitzada
Qui ho farà? Territorial-Barris | Relat-Eixos | Coordinadora-Direcció Executiva | Grup Municipal
Respon a les línies d’acció:
3.1.1 Acompanyar, difondre, transmetre l’acció institucional
1.1.1 Generar espais de trobada amb la ciutadania organitzada (moviments socials,
col·lectius, entitats, etc.) que permetin la generació d’estratègies d’acció complementàries
2.1.3 Millorar la coordinació i el funcionament dels espais interns de l’organització

2

REFORÇ DE LES FUNCIONS I ACCIONS DELS EIXOS TEMÀTICS
2.1 Generar sinèrgies amb la ciutadania organitzada: realitzar trobades amb els agents, col·lectius i
moviments dels diferents sectors
2.2 Afavorir la producció de relat hegemònic: producció d’articles, identificació de tertulians i
influenciadors de l’opinió pública
2.3 Seguiment del programa electoral
Qui ho farà? Relat-Eixos
Respon a les línies d’acció:
3.1.3 Desenvolupar estratègies que impulsin la mobilització i organització de la ciutadania en
base als valors i el model de la ciutat que volem
1.1.1 Generar espais de trobada amb la ciutadania organitzada (moviments socials,
col·lectius, entitats, etc.) que permetin la generació d’estratègies d’acció complementàries
3.1.2 Revisar i avaluar periòdicament el programa polític establert

3

REFORÇ DE LES FUNCIONS I ACCIONS
DE LES ASSEMBLEES TERRITORIALS
3.1 Generar sinèrgies amb la ciutadania organitzada: realitzar trobades amb els agents, col·lectius,
moviments del territori (barris/districte)
3.2 Seguiment del programa electoral del districte
3.3 Generar sinèrgies amb la ciutadania no organitzada: realització d’activitats de proximitat
Qui ho farà? Territorial-Barris
Respon a les línies d’acció:
3.1.3 Desenvolupar estratègies que impulsin la mobilització i organització de la ciutadania en
base als valors i el model de la ciutat que volem
1.1.1 Generar espais de trobada amb la ciutadania organitzada (moviments socials,
col·lectius, entitats, etc.) que permetin la generació d’estratègies d’acció complementàries
3.1.2 Revisar i avaluar periòdicament el programa polític establert
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4

REFORÇ DE LES FUNCIONS I ACCIONS
DE LES COMISSIONS TÈCNIQUES
4.1 Posar en marxa l’espai d’Intercomissions
4.2 Participar al disseny i la implementació de projectes
4.3 Activar i dinamitzar l’eina social Participa
4.4 Desenvolupar accions de captació i acollida d’activistes
Qui ho farà? Comissions Tècniques
Respon a les línies d’acció:
2.1.3 Millorar la coordinació i el funcionament dels espais interns de l’organització
2.2.1 Acollir nous activistes i simpatitzant, facilitant la incorporació de col·lectius i perfils
que no tenen una àmplia representació en la nostra base social (joves, migrants, diversitats
culturals, etc.)
3.1.3 Desenvolupar estratègies que impulsin la mobilització i organització de la ciutadania en
base als valors i el model de la ciutat que volem

5

CONSOLIDACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ COM A ESPAI
TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ DE RECURSOS EFICIENTS I ÈTICS
5.1 Activar el fons solidari i de conciliació
5.2 Desenvolupar i transmetre la política de compra de béns i serveis de Barcelona En Comú
5.3 Transmetre la política de recursos humans de Barcelona En Comú
5.4 Transmetre l’execució del pressupost anual de Barcelona En Comú
5.5 Aconseguir un nou local que esdevingui espai social de trobada
Qui ho farà? Comissions Tècniques
Respon a les línies d’acció:
2.1.3 Millorar la coordinació i el funcionament dels espais interns de l’organització

6

PARTICIPACIÓ I GENERACIÓ DE XARXES MUNICIPALISTES
6.1 Cintribuir en la construcció d’un nou subjecte polític català
6.2 Participar a les xarxes municipalistes catalanes
6.3 Participar a les xarxes municipalistes estatals
Qui ho farà? Grup de treball mixt | Coordinadora-Direcció Executiva
Respon a les línies d’acció:
2.3.1 Ser membre actiu de les xarxes municipalistes catalana i estatal
2.3.2 Promoure espais polítics supramunicipals: coordinació amb En Comú Podem i
construcció d’un subjecte polític català
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7

INTRODUCCIÓ DEL DEBAT INTERNACIONAL A L’ORGANITZACIÓ
7.1 Realitzar un mapatge de les xarxes europees d’esquerres (des de baix/des de dalt)
7.2 Establir vincles institucionals o mixtes amb moviments socials i/o aliances internacionals diverses
7.3 Organitzar trobades internacionals i/o internacionalistes
Qui ho farà? Grup de treball mixt | Coordinadora-Direcció Executiva
Respon a les línies d’acció:
2.3.3 Explorar i desenvolupar xarxes de contactes i col·laboració d’àmbit internacional
1.1.1 Generar espais de trobada amb la ciutadania organitzada (moviments socials,
col·lectius, entitats, etc.) que permetin la generació d’estratègies d’acció complementàries
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PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE CONEIXEMENT
8.1 Crear l’Escola de Formació En Comú
8.2 Crear la revista de pensament i acció política En Comú
Qui ho farà? Grup de treball mixt | Coordinadora-Direcció Executiva
Respon a les línies d’acció:
2.1.2 Impulsar les eines necessàries per facilitar i compartir coneixements i habilitats que
permetin la formació i potenciació de quadres polítics al voltant del projecte de canvi que
promou Barcelona En Comú
1.2.1 Facilitar continguts (relat/arguments), eines i instruments que permetin l’acció política
dels nostres activistes i simpatitzants.
3.1.1 Acompanyar, difondre, transmetre l’acció institucional
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ELABORACIÓ D’UN PLA PLA FEMINISTA D’ORGANITZACIÓ
Qui ho farà? Coordinadora-Direcció Executiva
Respon a les línies d’acció:
2.1.1 Identificar la potencialitat política dels nostres i de les nostres activistes i simpatitzants
2.2.1 Acollir nous activistes i simpatitzant, facilitant la incorporació de col·lectius i perfils
que no tenen una àmplia representació en la nostra base social (joves, migrants, diversitats
culturals, etc.)
2.1.3 Millorar la coordinació i el funcionament dels espais interns de l’organització
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DESENVOLUPAMENT DE CAMPANYES TEMÀTIQUES
Qui ho farà? Coordinadora-Direcció Executiva | Grup Municipal
Respon a les línies d’acció:
3.1.1 Acompanyar, difondre, transmetre l’acció institucional
3.1.3 Desenvolupar estratègies que impulsin la mobilització i organització de la ciutadania en
base als valors i el model de la ciutat que volem
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5. POSADA EN
MARXA I SEGUIMENT
DEL PLA
El marc temporal del pla d’enfortiment treballa en
dos horitzons. Un de més ampli, a 3 anys vista
(2016-2019) quan es convoquin les properes
eleccions municipals i, per tant, finalitzi el primer
mandat de Barcelona En Comú a l’Ajuntament.

I un segon horitzó, a curt termini, de caràcter
anual (2016-2017) que permet desenvolupar
iniciatives, accions i projectes que s’encaminen
a l’assoliment dels objectius i reptes polítics
identificats.
D’aquesta manera el procés de millora contínua
pot avaluar les accions implementades cada
any i identificar noves accions que continuïn
avançant en l’assoliment de les fites del pla.
L’any 2019 serà el moment de revisió global i
d’actualització del projecte i dels seus reptes.

5.1 PROCÉS D’ELABORACIÓ I MÈTODE DE TREBALL
Novembre 2015

Desembre 2015

Abril 2016

Juliol 2016

Setembre 2016

Presentació del
procés (fase prèvia)

Fase de diagnòstic
i recollida de
propostes

Fase d’anàlisi de
propostes, mapa
estratègic i pla
d’acció

Presentació del
Pla d’Enfortiment

Posada en marxa
del pla d’acció
2016-17
		

• Constitució d’equips
de treball
• Objectius del pla
• Metodologia del pla

• Tallers oberts
(comissions,
eixos, barris, Grup
Municipal)
• Tallers per a grups
(Coordinadora,
Direcció Executiva)
• Enquesta i observació
d’assemblees de
barris

• Revisió de la missió i
dels reptes polítics
• Objectius i línies
d’acció (2016-2019)
• Pla d’acció 20162017

• Difusió de la
presentació
• Presentació als espais
(territorial, relat,
intercomissions)

• Engegada de
projectes

La presentació del procés
d’elaboració es realitza a la
Coordinadora. La comissió
d’organització i l’equip
d’alliberats s’encarreguen
del desenvolupament amb
la supervisió de la Direcció
Executiva

La diagnosi permet
identificar els factors
interns i externs
que afecten el
desenvolupament de
l’organització i la percepció
dels activistes. També
s’identifiquen estratègies
i accions de millora o
reducció de febleses i
riscos

La revisió dels reptes
permet la formulació dels
objectius i línies d’acció
dins un horitzó ampli
(2016-2019). D’aquest
marc se’n deriva el pla
d’acció anual que permet
prioritzar els projectes
que hauran d’impulsar
els espais de treball
(barris, eixos, comissions,
Coordinadora, Grup
Municipal)

Un cop presentat el pla, els espais hauran d’identificar
les tasques específiques i els recursos necessaris per a
cada projecte prioritari, així com els terminis d’execució
i els resultats esperats. Els resultats obtinguts de cada
projecte hauran de ser avaluats el juliol de 2017. A partir
d’aquests, es proposarà el pla d’acció 2017-2018.
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5.2 COM ENS ORGANITZEM
PER POSAR EN MARXA EL
PLA: L’ORGANIGRAMA DE
BARCELONA EN COMÚ
Barcelona En Comú evoluciona en la seva forma
de funcionar. És un procés viu, prou flexible com
per ser capaç d’adaptar-se a les diferents fases
de l’organització, per aprendre de les errades i
millorar. Al Plenari de juliol de 2015 es va aprovar
que Barcelona En Comú s’articuli en dos grans
espais ben diferenciats:
L’espai institucional
L’acció dins de l’Ajuntament s’estructura al
voltant del Grup Municipal i els Consellers i les
Conselleres de Districte.
L’espai BComú
El conformen diferents àmbits de participació,
de presa de decisions, reflexió i comissions
operatives de treball. A Barcelona En Comú
apostem de forma decidida per la democràcia
interna, el treball en xarxa i la intel·ligència
col·lectiva.

• El Comú: Barcelona En Comú disposa de la
plataforma digital Participa, un registre del qual
formen part les bases, encara que no pertanyin
a cap espai de treball. Amb aquesta plataforma
es validen decisions importants, es realitzen els
processos d’eleccions internes o les consultes
sobre temes estratègics o sectorials. Hores
d’ara, hi ha unes 15.000 persones inscrites.
Aquest grup pot votar sobre les propostes de
forma presencial i digital.
• El Plenari: es prenen les decisions
estratègiques importants al Plenari, que se
celebra cada tres mesos i al qual participen
persones que formen part activa en els espais
de treball de l’organització. Actualment el cens
d’activistes està format per aproximadament
1.500 persones.
• El Consell Polític: és l’òrgan de deliberació
política on es debaten les línies estratègiques
de l’organització i l’acció municipal. El Consell
està format per 150 persones escollides
democràticament. Aquest espai permet un
debat ampli i participatiu, que no és possible al
Plenari.

mú Comunitat-Registre
El Co
Plenari
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En Comú (fase D). Aprovat
en Plenari Juliol 2015

• La Coordinadora General: és l’encarregada
de marcar l’estratègia política de Barcelona
En Comú. La formen un total de 40 persones,
escollides en representació de tots els espais:
10 persones del cens d’activistes, 8 persones
de la Direcció Executiva, 4 persones de la
coordinadora de relat, 1 de cada assemblea
de districte, 1 de cada comissió tècnica i 4
persones delegades del grup municipal.
• La Direcció Executiva: està formada per 8
persones escollides amb un procés intern
d’eleccions i s’ocupa de prendre decisions
operatives i d’executar les estratègies i
decisions preses per la Coordinadora.
• El Comitè de Garanties: és l’òrgan
responsable de vetllar pel funcionament
democràtic de BComú i garanteix l’aplicació
dels principis de participació igualitària, justícia
i transparència.
• Les comissions tècniques, els eixos
temàtics i els grups de barri són grups que
treballen per a Barcelona En Comú sobre
un tema, una disciplina o un territori. Tenen
autonomia per prendre decisions sobre la
seva acció i desenvolupament. Es coordinen
a través d’espais més amplis: la coordinadora
territorial, la coordinadora d’eixos i l’espai
d’intercomissions.
• Hi ha quatre comissions tècniques:
comunicació; logística, administració i
finances; organització interna; participació i
transparència.

• Els eixos temàtics els formen persones
que treballen des de fa molt temps amb
temàtiques sectorials a organitzacions socials,
a la universitat, a l’administració, etc. Els
grups de treball en marxa són: Salut; Treball,
Precarietat, Desigualtats i Pobresa; Urbanisme;
Economia; Educació; Gènere i Diversitat
Sexual; Seguretat i Drets Civils; Dret a la
Informació i la Comunicació; Ecologia; Turisme;
Cultura; Migracions; Govern Local, Participació
i Transparència.
• Els grups de barri i les assemblees de
districte són els espais territorials de
creixement i consolidació de BComú, oberts a
la participació de tothom, amb autonomia de
funcionament i autogestió. S’estructuren en
dos nivells complementaris: els grups de barri
i les assemblees de districte. Són sobirans en
els temes que afecten només al seu territori.
Hi ha grups de barri a Gràcia, La Marina-Zona
Franca, Ciutat Vella, Ciutat Meridiana-Zona
Nord, Sant Antoni, Sarrià-Sant Gervasi, Poblesec, Horta-Carmel, Sant Andreu, Guinardó-Can
Baró, La Verneda, Sant Martí, Esquerra de
l’Eixample, Poble Nou, Sants, Sagrada FamíliaFort Pienc-Dreta de l’Eixample, Nou Barris,
Clot-Camp de l’Arpa i Les Corts.

Per ampliar la informació sobre l’organització
i funcionament intern de Barcelona En Comú,
podeu consultar el document de la fase D, així
com la pàgina web: barcelonaencomu.cat.
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5.3 BREU HISTÒRIA I FITES
ASSOLIDES PER BARCELONA
EN COMÚ: COM HEM
ARRIBAT FINS AQUÍ
JUNY 2014
Tot va començar el juny de l’any 2014, quan
ciutadania, entitats i organitzacions polítiques ens
vàrem unir i vàrem crear una plataforma ciutadana
per guanyar l’Ajuntament de Barcelona i retornar
el poder a la gent comuna. El nostre objectiu:
impulsar una rebel·lió democràtica i recuperar les
institucions per tornar a posar-les al servei de les
persones.

SETEMBRE 2014
30.000 persones validen amb la seva firma el
manifest de Guanyem Barcelona.
Ara toca guanyar. Un cop validat el projecte
arriba el moment de passar de la proposta a
l’acció per fer una ciutat més humana i fer fora els
poders fàctics que la governen. Ara toca guanyar
organitzant-nos per fer la ciutat més democràtica,
amb mecanismes que garanteixin la transparència
a les institucions i la participació de tothom per
recuperar la ciutat.
Guanyem preguntant. En coordinació amb
col·lectius i moviments que ja treballen als barris
i coneixen la realitat, s’organitzen trobades amb
veïns i veïnes de Barcelona, per presentar els
principis i compromisos bàsics de la plataforma,
compartir diagnòstic sobre la realitat dels barris,
respondre dubtes, recollir aportacions i preguntarnos juntes: què cal per guanyar per a veïns in
veïnes el Clot, Sants, Nou Barris, etc... ?

OCTUBRE 2014
Governar obeint. Jornades de codi ètic.
Es continua avançant en la confluència de
tots els actors implicats a la transformació
de la ciutat: moviments socials, ciutadania
i forces polítiques. El pas següent és
debatre un codi ètic que sigui un marc de
la nostra manera d’actuar i que ens doti
d’un nou contracte social entre governants
i ciutadania.

GENER 2015
Fem ciutat en comú: obrim la ciutat a la
intel·ligència col·lectiva. Els eixos estan formats
per persones que treballen des de fa molt temps
sobre temàtiques sectorials. Durant mesos
organitzen trobades per debatre propostes,
compartint i intercanviant coneixement, amb
eines de participació i corresponsabilització per
construir des de baix la Barcelona de tots i totes.

FEBRER 2015
Presentació de l’acord de confluència. La
candidatura de confluència impulsada per
Guanyem Barcelona i acordada amb ICVEUiA, Podem Barcelona, Procés Constituent
i Equo adopta el nom de Barcelona En Comú
per presentar-se a les eleccions municipals. La
denominació reflecteix un espai comú, basat en
la voluntat de construir la ciutat des d’una nova
manera de fer, tot comptant amb l’aportació
de tothom i amb un clar protagonisme de la
ciutadania. Sabem el que volem i que només en
comú ho podem fer possible. Treballant pel bé
comú, defensant tot allò que ens pertany com a
ciutadania i assenyadament.

MARÇ 2015
Primàries obertes! A través de la plataforma
Participa, les persones registrades a la plataforma
decideixen per primera vegada qui serà el seu
conseller o consellera de districte, prioritza les
mesures del programa de govern i escull el
cap de llista que es presentarà a les eleccions
municipals del maig.

ABRIL 2015
Presentació del programa electoral. Presentem
Un Programa En Comú al qual es posa de relleu
la intel·ligència col·lectiva, a través d’un procés
participatiu excepcional que ha possibilitat a
milers de persones formar part de la configuració
de propostes, discutir-les i prioritzar-les. Un
programa que no s’ha redactat als despatxos, ni
és fruit d’acords ocults amb grups d’interès, sinó
que està format per mesures que prioritzen el bé
comú.
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MAIG 2015

DESEMBRE 2015

Campanya electoral: el rum-rum. Durant la
campanya electoral es varen continuar organitzant
assemblees obertes als barris, jornades de treball,
xerrades amb veïns i veïnes... Guanyem la il·lusió i
l’alegria, el rum-rum de la primavera democràtica
cada cop se sent amb més força als carrers de la
ciutat. Guanyem les eleccions municipals, l’Ada
Colau es converteix en la primera alcaldessa
de Barcelona. Per primer cop una candidatura
ciutadana arriba a l’Ajuntament.

En Comú Podem guanya les eleccions a
Catalunya. El Xavier Domènech al cap de
la formació representa la victòria d’una
aliança fraternal, el cicle de canvi ha arribat
per quedar-s’hi per als veïns i veïnes per
als veïns i veïnes!

JULIOL 2015
Aprovació de un nou model organitzatiu per a
una nova fase. L’estructura organitzativa i el
funcionament actual de Barcelona En Comú és
el resultat d’un procés obert i participatiu, que
s’inicia el mes de març de 2015 i que finalitza
amb l’aprovació del Plenari el mes de juliol de
2015.

SETEMBRE 2015
Ciutats pel Bé Comú. Guanyar compartint
experiències de canvi. Els alcaldes i les
alcaldesses dels ajuntaments del canvi es
reuneixen a Barcelona, a una trobada per
compartir experiències i començar a articular una
xarxa de municipis per protagonitzar la revolució
democràtica que tot just ha començat.
Eleccions internes per triar la Coordinadora
General, la Direcció Executiva i el Comitè de
Garanties. Obrim un procés electoral per decidir
quines són les persones que han d’ocupar
els espais de presa de decisions polítiques i
operatives de l’organització, és a dir, aquelles que
vetllaran pel funcionament democràtic de BComú:
la Coordinadora General, el Comitè de Garanties i
la Direcció executiva.

NOVEMBRE 2015
Presentació d’En Comú Podem, gent comú
fent coses extraordinàries. En Comú Podem
presenta la candidatura a les eleccions generals
per recuperar els drets socials i impulsar un
referèndum vinculant, amb el Xavier Domènech
com a cap de llista de la candidatura.

FEBRER 2016
Aprovació del Reglament del Codi d’Ètica
Política i del primer pressupost anual
de Barcelona En Comú. El reglament
desenvolupa el Codi aprovat en consulta
el desembre de 2014 i estableix les pautes
de conducte, bones pràctiques i mesures
concretes a adoptar per l’organització i les
persones que ocupen càrrecs públics.

MAIG 2016
Barcelona En Comú celebra al parc de
l’Estació del Nord el primer any de govern
a l’Ajuntament. És un bon moment per
agafar aire, tornar la vista enrere, rendir
comptes, fer autocrítica i, sobretot,
celebrar plegats tot el que hem fet al llarg
d’aquests 12 mesos de feina intensa i
conjunta.

JUNY 2016
En Comú Podem guanya per segona
vegada les eleccions a Catalunya. Amb
aquesta segona victòria es referma que el
cicle de canvi es consolida.

SETEMBRE 2016
Iniciem el debat sobre la construcció d’un
nou subjecte polític català. Barcelona
En Comú obre un debat intern sobre la
necessitat de participar en un nou espai
polític que posi al centre els drets humans
i socials, i que permeti debatre sobre el
model de país que volem i les polítiques en
favor dels béns comuns.
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