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Proposta organitzativa
Guanyem Barcelona
El document que tens entre mans és un resum de l'estructura organitzativa i funcional de
la plataforma ciutadana Guanyem Barcelona per a la nova fase: la confluència. Després
d'haver recollit més de 30.000 signatures i haver celebrat desenes de trobades als barris
de Barcelona en la fase de validació, encetem aquesta segona fase amb l'objectiu de
construir una candidatura de confluència per guanyar les eleccions municipals de maig
del 2015. Volem transformar l'Ajuntament de Barcelona per posar-lo al servei de les
majories socials de la ciutat i el benestar comú, democratitzar la institució i garantir
l'exercici ciutadà dels drets socials. El present document vol ser un marc que serveixi
perquè els diferents espais de Guanyem resolguin a la pràctica els problemes que puguin
sorgir durant el desenvolupament.
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L'estructura de Guanyem canvia a mesura que el procés de construcció de la candidatura
avança i s'hi incorporen persones noves. Cal, per tant, bastir un camí constructiu que
posi en valor els encerts i sàpiga aprendre dels errors. Així doncs, aquest document està
obert a esmenes i canvis. Si detecteu errors, si us sorgeixen dubtes o voleu proposar cap
canvi només cal que us dirigiu a la comissió d'organització.
El procés que s’ha iniciat és impossible sense la participació activa de la ciutadania i per
això pensem que les propostes per a la Barcelona que volem i els mecanismes per
posar-les en pràctica han de ser dissenyats col·lectivament. Volem articular espais on es
trobi la gent organitzada i la que comença a mobilitzar-se, la que porta temps lluitant i la
que anhela il·lusionar-se amb un projecte comú. Per això proposem crear espais als
barris que se sumaran als grups de treball temàtics i a les comissions tècni- ques que ja
fan possible el funcionament quotidià de la plataforma.
Aquests espais de treball, participació i decisió, configuren una estructura que vol tenir
en compte la diversitat de persones i nivells d'implicació que acull el projecte per
construir espais de treball i participació que siguin sostenibles i viables a mitjà i llarg
termini. També volem trobar un equilibri entre l'horitzontalitat i l'efectivitat, sempre des
d'una aposta ferma i decidida per la democràcia interna. Per a aquelles decisions
importants, a més, es preveu l'ús de canals de validació, elecció i consulta dirigits a
sectors amplis que donen suport al procés.
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COORDINADORA BARRIS

EIXOS TEMÀTICS

ORGANITZACIÓ
ORG. INTERNA
COORD. EXTENSIÓ TERRITORIAL
COORD. COL·LABORADORS

Salut
Educació
Treballs, precarietat, dsigualtats i pobresa

LOGÍSTICA /
FINANÇAMENT

PLENARI

Economia de la ciutat

CONTINGUTS I RELAT

Habitatge i urbanisme
Migracions

COORDINACIÓ
COORD. EIXOS TEMÀTICS

CONFLUÈNCIA
AMB FORCES
POLÍTIQUES

Gènere i diversitat sexual
Societat de la informació
Cultura

COMUNICACIÓ
PREMSA
WEB / INFRAESTRUCTURES DIGITALS
DISSENY
ANALISI DE DADES
VÍDEO / STREAMING
XARXES SOCIALS
CORREU
TRADUCCIÓ
REDACCIÓ

ASSEMBLEA OBERTA

Govern local, transparència i participació
Seguretat i drets civils

1. Espais territorials
1.1. Grups Guanyem als barris
Són espais propis de Guanyem amb una dimensió de barri o districte, en els quals totes les persones que
volen formar part de la proposta de confluència poden participar a títol personal. Aquests grups
s’organitzen com a assemblees obertes i autogestionades, però acotades en les funcions i la presa de
decisions. Han de tenir en compte la realitat i el teixit social del territori on es troben. Enllacen amb els
diferents espais de Guanyem a través de la seva representació a la Coordinadora de barris, en què
participen dues persones per barri amb poca rotació. Les funcions dels Grups Guanyem als barris són:
• Participació. Acollir i fomentar la participació de les persones que vulguin contribuir a impulsar la
proposta Guanyem per assolir els objectius de la segona fase. Donar a conèixer i facilitar al veïnat la
participació a través d'eines en línia. Així mateix, acollir tallers temàtics concrets, realitzar accions sobre
temes del barri, desenvolupar accions descentralitzades o espais d'afinitat des dels quals partici- par en
accions unitàries.
• Difusió. Difondre la proposta Guanyem a través de l’organització de xerrades, distribució de cartells,
tríptics i d’altres materials informatius, amb l'objectiu de mobilitzar el veïnat per guanyar les eleccions
municipals de maig del 2015.
• Diagnosi. Realitzar la diagnosi sobre la situació del barri amb relació als temes que afecten el benestar
del veïnat i obrir espais perquè el conjunt dels veïns i veïnes pugui intercanviar opinions i elaborar
propostes al respecte.
• Col·laboració. Establir contactes amb els diferents actors del barri (entitats, moviments socials, grups
organitzats) que poden aportar coneixement i experiència sobre la situació del barri, i contribuir a
l'elaboració de la diagnosi, respectant-ne en tot moment l’autonomia.
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• Coordinació. Fer propostes i debatre decisions o consultes del Plenari i coordinar-se amb la comissió de
Continguts i Relat i els Eixos Temàtics.

1.2. Coordinadora de barris
És l'espai de facilitació, acompanyament i articulació dels grups Guanyem als barris. Es tracta d'un espai
propositiu i d'intercanvi sobre els processos territorials d'elaboració de diagnosis i propostes
programàtiques. S’estableix com l’enllaç entre els barris i el Plenari o la Coordinació general, ja que hi
circulen propostes i consultes. L’equip està compost per dues persones de cada grup Guanyem als barris i
un equip de la subcomissió d’extensió territorial que en faciliten la dinamització. Es demana poca rotació
dins la Coordinadora de barris per tal de facilitar-ne la consolidació. Tots els membres de la Coordinadora
de barris participen en el Plenari.

2. Comissions tècniques
Són espais de treball en els quals es desenvolupen les tasques concretes imprescindibles per al
desenvolupament quotidià de Guanyem. Cada comissió defineix el seu nombre d'integrants, el perfil i la
seva organització interna (subcomissions, rols, grups de treball...). Per participar a les comissions cal
sol·licitar-ho i assistir a una de les reunions que periòdicament es realitzen per a l’acollida de
col·laboradors, o per la invitació consensuada dels membres de la comissió. Dues persones de cada
comissió participen a Coordinació general, i totes elles tenen dret a assistir als Plenaris. Actualment, hi ha
cinc comissions:
• Comissió de Continguts i Relat: coordina la creació i el funcionament dels eixos temàtics, l’elaboració de
continguts i del relat de Guanyem, i en un futur elaborarà les propostes per al programa electoral.
• Comissió de Comunicació: dinamitza, executa i planifica la comunicació i difusió de Guanyem. Les seves

àrees de treball són web i servidor, disseny gràfic, xarxes socials, premsa, vídeo, strea- ming, mailing,
redacció i traducció.
• Comissió de Logística i Finançament: dóna suport logístic als diferents actes de Guanyem. Alhora
cerca finançament, realitza la gestió econòmica i l’administració general i dinamitza els serveis jurídics.
• Comissió de confluència amb Forces Polítiques: du a terme el contacte i treball amb les diferents
forces polítiques amb les quals Guanyem vol confluir i organitzar accions o jornades conjuntes.
• Comissió d'Organització, formada per tres subcomissions:
• Territorial: coordina el desplegament de Guanyem als barris/districtes.
• Col·laboradors: contacta amb les persones que volen col·laborar amb Guanyem i en facilita la
incorporació al projecte.
• Organització Interna: elabora protocols de funcionament i desenvolupament de l'estructura
organitzativa en les diferents fases del projecte i facilita la introducció de mecanismes de participa- ció en
línia.as diferentes fases del proyecto. Facilita la introducción de mecanismos de participación online.

3. Espais de coordinacio
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3.1. Coordinació general
És l'espai executiu de Guanyem que vetlla per la visió global del procés Guanyem (estratègia, full de ruta,
calendari general, anàlisi de l'actualitat i conjuntura, etc.) i coordina les diferents parts de la estructura
organitzativa. Està formada pels tres portaveus i el seu equip de suport, dues persones de cada comissió
tècnica, una persona de la subcomissió d’extensió territorial i de persones que formen part d’algun grups
de treball i que de manera puntual són convidats per la coordinació. També hi participen 1 o 2 persones
que duen a terme la secretaria (dinamitzar el funcionament del espai: ordre del dia, acta, facilitació). Es
reuneix de forma setmanal i es demana poca rotació per tal de facilitar-ne la consolidació. A la
coordinadora s’hi prenen les decisions urgents i operatives i s'hi identifiquen aquelles decisions importants
i estratègiques que cal decidir al Plenari. Juntament amb el grup de treball de facilitació, vetlla perquè el
Plenari sigui àgil (fa l'ordre del dia, decideix com funcionarà, etc.) i perquè els acords que s'hi prenen i les
propostes que s'hi fan tirin endavant.

3.2. Plenario
És l’espai d’articulació i presa de decisió més important de Guanyem, especialment per a les decisions
estratègiques i d’organització interna. Hi poden participar tots els membres de les comissions tècnques, la
Coordinadora de barris, la Coordinació general, els primers signants del manifest que ho hagin sol·licitat,
així com aquelles persones que explícitament es proposin des del mateix Plenari o Coordina- ció general.
És possible que en un futur s’hagi de limitar la participació d’un nombre màxim de perso- nes per comissió
i Coordinadora de barris per fer més operatives i viables les sessions, mantenint-ne sempre la pluralitat. Es
reuneix quinzenalment.
Per ampliar la presa de decisions a la resta de participants de Guanyem així com a la ciutadania en general,
el Plenari i/o la Coordinadora general poden convocar consultes en línia, als barris o grups de treball
temàtics o altres mecanismes de consultes ciutadana.

4. Altres espais
4.1. Assemblees obertes
Seran espais de cohesió, informatius, consultius i identitaris de Guanyem, en els quals pot assistir tota la
comunitat que dóna suport a la plataforma i el procés en marxa. L'ordre del dia d'aquestes assemblees serà
marcat a la Coordinació general. Podrien tenir una periodicitat bimensual o ser convocades en funció de
les necessitats.

4.2. Eixos temàtics
Són espais de trobada i participació d’entitats i persones vinculades en diferents temàtiques. No són espais
“propis” de Guanyem, però el seu paper principal és el de proposar i validar els continguts de Guanyem,
tenir retorns sobre diferents qüestions vinculades als eixos temàtics i identificar les propos- tes d’un
possible futur programa. Guanyem intentarà en la mesura que sigui possible tenir dos refe- rents a cada
Eix Temàtic, aquests formen part de la Comissió de Continguts. Cada Eix temàtic decidirà el grau
d’obertura que vol tenir però en tots ells hi ha la voluntat per part de Guanyem de reproduir la confluència
que proposa a nivell general. En l'actualitat, hi ha en marxa els següents eixos: salut; educació; treballs,
precarietat, desigualtat i pobresa; economia de la ciutat i medi ambient; habitatge i urbanisme;
migracions; gènere i diversitat sexual; societat de la informació; cultura; govern local, transparència i
participació; seguretat i drets civils.

4.3. Jornades obertes de continguts
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Es preveu la realització de Jornades obertes Guanyem per tal de poder tenir espais d’intercanvi,
consultius, de validació de continguts concrets o de debat sobre temes importants.

4.4. Altres grups de treball
Desenvolupen tasques concretes requerides per una Comissió Tècnica, el Plenari o la Coordinació
general. En aquests moments Guanyem disposa dels següents grups de treball: Facilitació, Anàlisi de
dades, Altres Guanyem, Mapa Qui Mana?, Configuració de Llistes i Noves formes de participació.

