
Acta reunió grup de treball 20N 
 
Lloc: Jardinets de can Fabra 
Dia: 16 d’octubre de 2011 
Hora: 18h 
Assistents: Marta, Gemma, Alberto, Fernando, Maria José, Saül, Roser, Jordi, Lluís, 
Dani, Esperanza, Lourdes 
 
 
 

1. Mail del grup de treball 
2. Torn de propostes 
3. Debat 

 
1. Mail del grup de treball 
 
El mail del grup de treball 20N és 20nstap@gmail.com. 
L’administradora serà la Marta durant aquesta setmana i després prendrà el relleu la 
Gemma. 
 
2. Torn de propostes: 
 

• Es comenta el debat virtual que apareix al blog sobre les diferents opcions 
de cara al 20 N que proposava Barcelona Innova. 

 
• Hi han també iniciatives de fer una convocatòria de consulta paral.lela el 

mateix 20N. Un referèndum de 5 preguntes amb la intenció de mobilitzar la 
gent i fer visible el moviment aquell dia. 

 
• Es presenta un document que pot servir de punt de partida per un manifest 

que es llegiria el diumenge 13 de novembre a Plaça Catalunya, 
juntament amb una recullida de propostes en format Urnes. 

 
• Es proposa en aquest document  que durant la campanya electoral es faci 

una penjada de draps de un color a decidir als balcons de casa. 
 

• Es proposa també en aquest document fer una cassolada el 19N a partir de 
les 20h. 

 
• Es proposa anar a votar amb una cassola el dia 20N, una mena de 

cassolada silenciosa per cridar l’atenció i visualitzar la indignació. 
 

• Es proposa entrar en contacte amb el col.legi de periodistes donat que hi 
han diaris que sembla que estan agafant molta simpatia pel moviment.  

 
• S’informa que hi ha una proposta de fer acampada al barri del 15 al 19 N i 

traslladar l’acampada a Plaça Catalunya el 19N a la nit. 
 

• Formació durant les setmanes prèvies a les eleccions. 



 
o Temes de les xerrades: 

 
 Llei electoral (la nostra i comparada amb les d’altres països) 
 Iniciativa Legislativa Popular de reforma de la llei electoral 
 Debat sobre partits 
 Debats sobre alternatives. Què volem, en sanitat, en educació 

per poder sortir del cercle viciós. 
 

• Aprofitar la publicitat electoral per fer contrapublicitat a sota. 
• Que el que es faci, es faci coordinadament amb els altres barris i vil.les i 

pobles. 
 
 
 

3. Debat 
 
Sobre les xerrades: 
 
- Debats no només externs sinó també interns (dintre de l’Assemblea) per 

aprofondir al voltant dels temes del vot: Corrupció, democràcia participativa, 
com ens relacionem amb els partits, amb els sindicats…  

- Fer una xerrada de propostes…  
- Debat: Mai ningú no ens representarà? 
- Portar les propostes de xerrades a l’assemblea i que decideixi.  
- Les xerrades es farien els diumenges 6 i 13 de novembre de 12 a 14h a Can 

Fabra o als porxos del mercat si plou. Altres opcions, Plaça les palmeres, Parc de 
la Pegaso. Fóra bo saber quins espais estan demanats i quins dies. 

- Els debats que es proposaven eren: 
o Llei electoral 
o Democràcia representativa vs democràcia participativa 
o Taula rodona amb una persona d’un partit minoritari amb possibilitats, 

un partit minoritari amb menys d’un 3% esperable, un d’escons 
insubmissos i un abstencionista 

o Estratègies alternatives al sistema. 
 

No hi ha consens sobre el quart tema, que es creu que es pot deixar per passades les 
eleccions. 
 

 
Sobre l’acampada: 

 
- Opinions a favor i en contra. Alguns opinen que s’ha d’evitar la confrontació. 

Perquè si hi ha confrontació, els titulars dels mitjans de comunicació seràn sobre 
la confrontació i no sobre la democràcia i les eleccions. En aquest sentit, es 
proposa fer l’acampada en un lloc alternatiu, no a Plaça Orfila que es on es 
preveu que hi hauran els mitins.  

 
Sobre la cassolada o qualsevol acte el dia de la jornada de reflexió 
 



- Alguns creuen que no és una bona idea. Altres creuen que sí, per aprofitar el buit 
de notícies que hi ha aquell dia i que seguramente els mitjans es farien ressó. 

 
Sobre qualsevol acte, referendum, cassolada silenciosa, el dia de les eleccions: 
 
- Cal decidir si volem confrontació o no. Fer un referendum paral.lel el dia de les 

eleccions, amb unes papeletes de Bancs i la pregunta “I tu, a quin Banc votes?” 
 
En qualsevol cas, el que es faci ha de ser coordinat amb les altres assemblees. Es 
proposa posar el punt a l’ordre del dia en la propera trobada de la Coordinadora de 
barris i vil.les que es farà a Sant Andreu el 21 d’octubre.  
 

 
4. Deures: 
 
-Contactar amb altres barris, vil.les i pobles per veure si estan preparant alguna cosa, 
de cara al 20N.  
-Parlar-ho a la Coordinadora el dia 21 d’octubre 
-Contactar amb les persones que podrien venir a fer les dues primeres xerrades, per 
anar avançant feina. 
 

 
Sant Andreu del Palomar, 17 d’octubre de 2011 

 
 
 
 
 
 
 


