
Acta del dia 23/01/2014 

Reunió de la comissió de continguts 

 

Assistents: 

Núria Jàvega 

Núria Masseguí Roger 

Cristina Perez Sánchez 

Rat Mata 

Albert Royes 

Jofre Busquets 

Víctor García 

Santi Rosés 

Pere Lluís Pla Boixó 

Pere Caldes 

Jordi Mazo 

Xavier Diaz 

Xavier Vila Blanche 

Ramon Cuñé 

Mar Manzaneque 

Pere Ruiz 

Jordi Serrano 

Josep Mª Vilanova 

Josep Lluís Martinez 

Jep Saderra 

 

S´excusen: 

Lluís Vila 



Manel Monsonís 

Lluís Sentís 

Janine Künzi 

Francesc Boldu 

Francesc Cardoner 

François Marcel Cano 

Robert Pardo 

Montse Gallofré 

 

Punt nº 4  3 diàlegs acabats  

Punt 6. 1 Text acabat 

Feminisme-drets sexuals-avortament, no a la violència de gènere. Sandra Campañón que 

prepara textos de debat. 

Punt  nº 7 Medi ambient, energia, aigua, producció ecològica . tenen reunió diumenge de la 

qual en poden sortir textos de debat acordats i consensuats 

Punt nº 9 1 text 

Punt nº 10 4 o 5 texts 

Proposta: al final del supratext  hi hagi els enllaços a les wikis. 

 

Possibles oradors per especialitat temàtica i per parlar en assemblees locals: 

Sandra Campañón – Avortament. 

Jordi Serrano – Laïcitat // joventut. 

Josep Mª  Vilanova – Habitatge. 

Pep Puig – Energia 

Jordi Madorell – Economia. 

Janine Künzi- Nou paradigma social 

Albert Royo- Eutanàsia 

 



Jornada de debats de maig 

Buscar un  espai per a 500 persones, millor fora de Barcelona per descentralitzar i donar 

protagonisme a territori. Allargar fins el juny. Començar a l’abril. Fer una enquesta per 

Internet. La jornada es calendaritza pel 17 de maig, en principi i segons acord amb 

coordinadora. 

Documents interns, un codi per cada adherit al procés constituent per poder entrar a l´espai 

restringit i així treballar amb més comoditat. 

Una pagina per punt. Fluid. Després fer lobbing als partits polítics i donar suport a tots els qui 

posin al seu programa que s´ha de fer un procés constituent des de baix. 

La web Delibera com a eina interessant de treball 

Convidar a la premsa a l´event i crear ambient i expectatives al respecte. 

Que la gent s’ho treballi abans i porti propostes a la propera reunió. 

Treball per grups segons punt de manifest i per recollir propostes agrupades. Per tant, de cara 

a trobar espais adequats, un amb diverses sales o aules, podria ser ideal 

Fer un document general final amb totes les propostes. 

 

La primera tongada de textos de debat (punts 1 a 5 del manifest), s´envia  dissabte i estarem 

atents a la reacció que provoca en el territori. 

La segona tongada sortirà uns dies després i a la propera reunió analitzarem com ha anat tot 

plegat. 

 

 

 

 

 


