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PROPOSTA DE DOCUMENT DE DEFINICIÓ ORGANITZATIVA
Criteris generals
El funcionament de Guanyem Badalona és transparent i democràtic, ja que és
un espai obert a tota la ciutadania, moviments socials i organitzacions de
Badalona que vulguin contribuir a aquest projecte. A Guanyem Badalona no hi
ha quotes de representativitat o representació, ja que la participació és a nivell
individual.
Presa de decisions: hi ha d’haver mecanismes democràtics i consensuats pel
que fa a la presa de decisions, responsabilitats i funcions de cada grup de treball,
comissió i plenari. Aquests mecanismes han de quedar recollits en un protocol
de funcionament, compaginant i incorporant les noves tecnologies.
Tenir clar que hem començat un procés que a mesura que es vagi desenvolupant
i creixent tindrem que anar adaptant el model organitzatiu.
Comissions
Cada comissió defineix el seu nombre d’integrants, el seu perfil i la seva
organització interna (subcomissions, rols, grups de treball...). Per participar en
les comissions cal sol·licitar-ho i assistir a alguna de les reunions que es porten
a terme periòdicament per a l’acollida de col·laboradors. També pot fer-se a partir
de la invitació consensuada dels mateixos membres de la comissió. En la
Coordinació general hi participen dues persones de cada comissió.
PROPOSTES DE COMISSIONS (poden sortir més o concentrar algunes)
Comissió de Programa: 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, streaming, mailing, redacció i traducció.
Comissió de confluència: duu a terme el contacte i treball amb les diferents
forces polítiques i socials amb les quals volem confluir i organitzar accions o
jornades conjuntes.
Comissió d’Organització, amb tres vessants:
-

Territorial: coordina el desplegament de Guanyem als barris/districtes.

-

Organització i participació Interna: elabora protocols de funcionament i
desenvolupament de l’estructura organitzativa en les diferents fases del
projecte i facilita la introducció de mecanismes de participació en línia.

-

Col·laboradors/es: contacta amb les persones que volen col·laborar amb
Guanyem i es facilita la seva incorporació.

Comissió de Logística i Finançament: dóna suport logístic als diferents actes.
Alhora cerca finançament, realitza la gestió econòmica i l’administració general i
dinamitza els serveis jurídics

Eixos temàtics
Són espais de trobada i participació d’entitats i persones vinculades a diferents
àmbits temàtics. El seu paper principal consisteix a proposar i validar els
continguts de Guanyem Badalona, valorar les diferents qüestions vinculades als
eixos temàtics i identificar les propostes d’un futur programa.

Grups Guanyem Badalona als barris i/o districtes
Són espais propis de Guanyem Badalona 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. Enllacen amb els diferents espais de Guanyem Badalona a través
de la seva representació a la Coordinadora. Funcions:


Participació. Acollir i fomentar la participació de les persones que vulguin
contribuir a impulsar la proposta de Guanyem Badalona. Donar a conèixer
i facilitar al veïnat la participació a través d’eines en línia.



Difusió. Difondre la proposta de la Guanyem Badalona a través de
l’organització de xerrades, distribució de cartells, tríptics i d’altres
materials informatius, amb l’objectiu de mobilitzar el veïnat per transformar
la ciutat i 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.



Coordinació. Fer propostes i debatre decisions o consultes del Plenari.

Coordinadora
És l’espai executiu que vetlla per la visió global del procés de Guanyem Badalona
(estratègia, full de ruta, calendari general) i coordina les diferents parts de
l’estructura organitzativa. Està formada pels (3) portaveus , (2) persones de cada
comissió, (2) persones de la subcomissió d’extensió territorial i (2) dels diferents
grups de Barri a mesura que es vagin configurant.

Assemblea
És l’espai d’articulació i presa de decisions més important de Guanyem
Badalona, especialment pel que fa a decisions estratègiques i d’organització
interna. Validació del Codi étic, Programa, Primàries obertes, etc.

