TALLER DE FEDERALISME / UNIVERSITAT LLIURE DE LA PLAÇA / 2011
Guió:
1. Introducció: 15-20 min
2. Els objectius del treball en assemblea com s'extrapolen al federalisme: 30min, dinàmica en 3
comissions
3. Elements que apareixen nous en federalisme: 30min, full per completar per grups
4. Preparació de portaveus i assemblees coordinadores: 25min, llista de tasques en 2 comissions
5. Punts de debat: 15min
6. Avaluació: 15min
Temporalització:
2h t 30mins
Participants:
Màxim 30 persones
Materials necessaris:
Bolígrafs (6 minim)
Fulls en blanc per si de cas
Dibuix triangle objectius (arxiu 1.Introducció_triangle.odt )
3 fulls amb els tres enunciats per a les tres comisions de treball ( arxiu 2.Dinàmica_ 3_
objectius.odt )
6 fotocopies full activitats escrites (Arxiu 3.Activitats_ escrites.odt )
2 fulls amb els dos enunciats per a les dues comissions de treball (Arxiu
4.Portaveus_i_coordinadores.odt )
1 caixa per recollir les fulles d'avaluació
Esquema del taller per penjar

1. INTRODUCCIÓ 15-20 min
- Presentar la Uni Lliure i recordar que ha estat fent tallers d'assemblearisme que segueixen
disponibles.
- Explicar motivació taller. Descentralització de Plaça d'Islàndia du a un model federal que estam
provant. Surten dubtes de com fer-ho.
- Explicar la organització federal actual del 15M. Assemblees de base, coordinadora interbarris
(semanal fins 15 Octubre, que es preveu espaiar a quinzenal) i Mallorca (cada 3 setmanes).
- Recordar objectius assemblees: Triangle
Eficàcia.
–
Volem prendre acords.
–
Volem fer-ho amb un temps limitat.
–
I volem treballar a partir d'una anàlisi dels problemes que ens plantejam.
Participació democràtica.
–
Tothom ha de sebre escoltar
–
Tothom ha de tenir accés a tota la informació que es maneja.
–
S'ha de fomentar la participació de totes
–
S'ha de evitar qualsevol imposició.
Bon clima grupal.
–
L'ambient ha de ser cordial
–
Hi ha d'haver actituts de cooperació
–
Cal sempre respecte mutu
–
S'ha d'estar predisposat a la recerca de solucions: cedir

2. COM EXTRAPOLAR AQUESTS OBJECTIUS QUAN PASSAM A UNA ESTRUCTURA
FEDERAL? 30 min
Així com una assemblea es basa en aquests tres principis bàsics, el federalisme és una forma
d'implementar-los a gran escala, quan som molts i no podem organitzar-nos en una sola
assemblea. Com seríen per tant aquestes principis adaptats a les relacions entre assemblees?
2.1. Dinàmica en comissions. 15min
Ens dividim en tres comisions de feina i cada una treballa un vertex del triangle.
Se'ls dona per escrit les característiques llistades al punt anterior.
Anoten en un full idees o respostes sobre el tema.
2.2. Posada en comú. 15min
Completam el que pugui faltar:
Eficàcia.
–
La informació ha de ser ordenada y tansparent, a l'abast de tothom. Els portaveus han de
dur els acords ben recollits.

–
–

Només s'han de dur a les coordinadores els temes que afectin al conjunt
Es pot estalviar el punt d'informació de barris (tothom pot llegir les actes respectives a
internet) i que només es duguin propostes

Participació democràtica.
–
Concepte de acord lliure entre assemblees; acords voluntaris.
–
La informació dels acords entre assemblees diagnosticats a la coordinadora han de ser
accesibles per tothom.
–
Cal ajustar la periodicitat de les coordinadores al ritme de totes les assemblees de base
per afavorir la participació.
–
Cap assemblea ha de fer imposicions a les coordinadores.
Bon clima.
–
S'han de respectar acord d'altres assemblees encara que noltros hi estem en desacord.
–
Cal acceptar la diversitat de visions que necessariament apareixeran en altres assemblees
–
S'ha d'anar predisposada a cercar solucions. Cedir.
–
Les maneres de dur propostes o demanar opinions son molt importants i basiques. No es
pot pretendre que altres assemblees tractin temes si no volen.

3. ELEMENTS QUE APAREIXEN NOUS EN FEDERALISME 30min
3.1. Full d'activitats escrites en grups (máxim 6 grups de 5 persones) 15min

1. PORTAVEUS I REPRESENTANTS d'UNA ASSEMBLEA
a) Completa:
–

Si es designa a una persona de la teva assemblea de base per realitzar una proposta a altres assemblees,
aquesta persona _______ donar la seva opinió sobre el tema

–

La persona encomanada _______ prendre decisions sobre propostes provinents d'altres assemblees.

b) Relacionau amb fletxes:
La portaveu
La representant

- pren decisions sobre propostes que es plantegen a la coordinadora
- informa dels acords de la seva assemblea
- pot expressar la seva opinió sobre propostes a la coordinadora
- ha de ser rotativa
- trasllada a la seva assemblea propostes plantejades a la coordinadora
- es la persona en qui delega una assemblea

2. ASSEMBLEES DE BASE I ASSEMBLEES COORDINADORES
- Qui assisteix, participa... a una assemblea de base?
Individus amb total autonomia
- I a una coordinadora?
Portaveus de les assemblees de base
- ¿Que temes s'han de tractar a una assemblea de base?
Els que vulguin portar els participants de l'assemblea (Temes que afectin als participants)
-¿I a una assemblea coordinadora?
Solo propostes que tengan a veure o afectin a altres assemblees. Per a informacións si poden transmetre per
altres vies (Per exemple es pot portar un full con l'informació de l'assemblea per entregarlo a la resta o

utilitzar la web del Moviment 15M Ballears.
- Quin grau d'autonomia hauria de tenir una assemblea de base per a garantir que no hi hagi imposicions?
Completa autonomia i llibertat de decisió. Si bé cal destacar que no poden imposar els seus acords a altres
assemblees.
- I en el cas d'una coordinadora?
Una coordinadora no pot prendre desicións se bé si puc i deu recollir els consensos trovats o proposar-los
cuand sigui convenient. Si prodie veure com el paper de moderadora a una assemblea.
- Quina grandària és adient per a una assemblea de base?
El nombre òptim és 5-10 persones, a partir de 10 és necessària la moderació i si el grup es massa gran es pot
dividir per a afavorir dinàmiques de debat i participació. Se bé cal destacar que dependrà del grau d'affinitat
entre els participants i la seva experiència.
- I per a una coordinadora?
El mateix, i si és massa gran l'estructura federal s'ha de reorganitzar en agrupacions d'assemblees que sumen
un nombre de portaveus raonable.
- Amb quina periodicitat s'ha de reunir una assemblea de base?
La que ella consideri convenient. Té autonomia total.
- I una coordinadora?
Hauria de tenir en compte el ritme de reunions més lent d'entre totes les assemblees de base que hi participen.
Da una altra banda per fer coordinadores si ha de tenir algo important a dir o proposar.
3.2. Posada en comú 15 min
Els participants llegeixen les respostes i només es comenten si algú no hi està d'acord.

4. PREPARACÓ DE PORTAVEUS I COORDINADORES 25min
4.1. Dinàmica en comisions de feina 10 min
Es diveideix el grup en dues comissions, una treballa les tasques dels portaveus i una altra les
tasques de preparació d'una assemblea coordinadora.
Se'ls demana fer un llistat escrit de les tasques en cada cas.
4.2. Posada en comú 15 min
Cada grup llegeix el que ha escrit i només es comenten els dubtes o es completen mancances:
Portaveus:
- Han de dur elaborada la informació de la seva assemblea. No llegir l'acta sencera sino tenir
treballat un document que reculli només els acords que s'han decidit dur a la coordinadora
- Han de recollir ordenadament les propostes i acords de la seva assemblea separand les
propostes noves de les antiques que ja venien de la darrera coordinadora.
Assemblees coordinadores:
- Cal fixar un ordre del dia (es recull del que queda pendent del dia anterior i és basicament una
ronda de propostes o opinions que duen les distintes portaveus) incluend un spai per a les noves
propostes que tenguin les assemblees de base.
- Cal adjudicar els rols de moderació i presa d'acta. Pot ser preparada per la assemblea de base
anfitriona o més próxima geograficament.
- Habitualment no cal controlar torn de paraules perque no s'obrin debats, com a molt poden
sortir dubtes o preguntes sobre alguna proposta.
- Han de recollir ordenadament les propostes que les assemblees duen a la coordinadora.

5. PUNTS DE DEBAT 15min
- Seria millor alguna altra estructura federal del 15M Mallorca, per districtes nord, llevant, sud,
zona palma? 5 min
- A les assemblees coordinadores cal un torn de varis on pugui participar alguna entitat o
col.lectiu no lligada a cap barri (les persones viuen a un barri, haurien d'adressar-se a la seva
assemblea) 5 min

6. AVALUACIÓ 15min
Es demanarà a les participants que en un tros de paper escriguin en una línia la cosa més
significativa que han après del taller i en una altra allò més significatiu que han trobat a faltar.
Es recullen a la caixeta i es llegeixen
El treball en assemblees coordinades entre sí és la nostra forma de democràcia, l'hem de cuidar!
Animam a totes a plicar el que hem après avui a les seves assemblees.
Recordam que una manera de millorar el funcionament del federalisme és millorar la nostra
assemblea i les persones que hi participen. Això ho construim totes!
Animam a participar en activitats de formació de la Uni Lliure i d'altres

COM EXTRAPOLAR L'OBJECTIU EFICÀCIA QUAN PASSAM A UNA ESTRUCTURA
FEDERAL? 15MIN
Eficàcia en les assembles.
–
Volem prendre acords.
–
Volem fer-ho amb un temps limitat.
–
I volem treballar a partir d'una anàlisi dels problemes que ens plantejam.

COM EXTRAPOLAR L'OBJECTIU PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA QUAN PASSAM AL
FEDERALISME? 10MIN
Participació democràtica en les assemblees.
–
Tothom ha de sebre escoltar
–
Tothom ha de tenir accés a tota la informació que es maneja.
–
S'ha de fomentar la participació de totes
–
S'ha de evitar qualsevol imposició.

COM EXTRAPOLAR L'OBJECTIU BON CLIMA GRUPAL QUAN PASSAM A UNA ESTRUCTURA
FEDERAL? 10MIN
Bon clima grupal en les assemblees.
–
L'ambient ha de ser cordial
–
Hi ha d'haver actituts de cooperació
–
Cal sempre respecte mutu
–
S'ha d'estar predisposat a la recerca de solucions: cedir

NOUS ELEMENTS EN EL FEDERALISME (15min)
1. PORTAVEUS I REPRESENTANTS d'UNA ASSEMBLEA
Completa:
–

Si es designa a una persona de la teva assemblea de base per realitzar una
proposta a altres assemblees, aquesta persona _______ donar la seva
opinió sobre el tema.

–

La persona encomanada _______ prendre decisions sobre propostes
provinents d'altres assemblees.

Relacionau amb fletxes:
La portaveu
La representant

-

pren decisions sobre propostes que es plantegen a la coordinadora
informa dels acords de la seva assemblea
pot expressar la seva opinió sobre propostes a la coordinadora
ha de ser rotativa
trasllada a la seva assemblea propostes plantejades a la coordinadora
es la persona en qui delega una assemblea

2. ASSEMBLEES DE BASE I ASSEMBLEES COORDINADORES
- Qui assisteix, participa... a una assemblea de base?
- I a una coordinadora?
- Que temes s'han de tractar a una assemblea de base?
- I a una coordinadora?
- Quin grau d'autonomia hauria de tenir una assemblea de base per a garantir
que no hi hagi imposicions?
- I en el cas d'una coordinadora?
- Quina grandària és adient per a una assemblea de base?
- I per a una coordinadora?
- Amb quina periodicitat s'ha de reunir una assemblea de base?

- I una coordinadora?

PREPARACIÓ DE PORTAVEUS I COORDINADORES (10min)
Els portaveus. Llistau les seves tasques i/o funcions i que han de preparar
previament.

PREPARACIÓ DE PORTAVEUS I COORDINADORES (10min)
Les assemblees coordinadores. Llistau les tasques que cal fer per preparar-les i les
seves funcions

