
 

 

 

 

ACTIVITATS OCTUBRE - DESEMBRE 2016 

 

>>> TALLERS PER L’ENFORTIMENT ORGANITZATIU I L’ACTIVISME POLÍTIC 

 

15 d’octubre de 10.00 a 14.00h i 28 d’octubre de 16.30 a 20.30h 

Com funciona l’Ajuntament de Barcelona: nivell polític, estructura executiva i funcionament           

dels districtes 

Miquel Ortega. Assessor la Tinència d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Urbanisme de l’Ajuntament  

Jordi Martín. Coordinador de Consellers de Districte de l’Ajuntament  

Àrea temàtica: Organització, estructura i funcionament de les institucions 

 

21 d’octubre de 16.30 a 20.30h 

Activisme creatiu: narratives visuals i experiències 

El Centro de Enmedio 

Àrea temàtica: Mobilització ciutadana 

 

4 i 11 de novembre de 16.30 a 20.30h 

Facilitació d’assemblees i presa de decisions 

Alicia Mullor, Eva Sánchez i David Villota. Equip de facilitació de Barcelona En Comú 

Àrea temàtica: Gestió i dinamització d’espais, equips i persones 

 

5 de novembre de 10.00 a 14.00h 

Xarxes socials: Introducció bàsica a Twitter, Facebook i altres xarxes socials 

Joaquim Guinovart. Comissió de comunicació de Barcelona En Comú 

Àrea temàtica: Organització, estructura i funcionament de les institucions 

 

18 de novembre de 16.30 a 20.30h 

Xarxes socials: Estratègia i gestió de xarxes socials (nivell avançat) 

Adrià Rodríguez. Responsable de xarxes socials de Barcelona En Comú 

Laura  Camps. Responsable de xarxes socials de En Comú Podem 

Àrea temàtica: Comunicació interna i externa 

 

25 de novembre de 16.30 a 20.30h 

Guerrilla de la comunicació a l’espai públic 

El Centro de Enmedio 

Àrea temàtica: Mobilització ciutadana 

 

Lloc de realització: Local de Barcelona En Comú 

C/ Castillejos, 233. Barcelona <L2 Encants> 

 

Inscripcions: www.escoladelcomu.cat  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

>>> ESPAIS DE DEBAT, REFLEXIÓ I CONSTRUCCIÓ DE PENSAMENT CRÍTIC  

 

22 d’octubre de 10.00 a 14.00h 

Jornada sobre sobiranies i processos constituents. Per a membres de Barcelona En Comú 
La jornada pretén aclarir conceptes com el de sobirania o dret de l’autodeterminació, i explicar models i                 

processos constituents amb la rigurositat que requereix la qüestió, però fugint de tòpics i prejudicis, i                

aportant coneixement i sentit comú al debat. 

 

Lloc de realització: CCCB. C/Montalegre, 5. Barcelona <L1 Universitat> 

Inscripcions: www.escoladelcomu.cat  

 

24 d’octubre de 19.00 a 20.30h 

Sobiranies i processos constituents (conclusions de la jornada prèvia). Acte públic 
Conferència que clourà el debat previ de la jornada del dia 22 d’octubre. 

A càrrec de Xavier Domènech. Portaveu i Diputat de En Comú Podem 

 

Lloc de realització: MACBA. Auditori Maier. Plaça dels Àngels, 1. Barcelona <L1 Universitat> 

 

 

  

LA COMUNA, ESCOLA DEL COMÚ 

 

Benvingudes i benvinguts a l’espai de reflexió i empoderament col·lectiu 

impulsat per Barcelona En Comú: La Comuna, Escola del Comú. Aquest 

espai vol esdevenir un lloc de trobada accessible i obert a tothom pel diàleg, 

l’experiència i el desenvolupament de pensament crític, que contribueixi en el 

projecte de transformació social en el que hi participen els Comuns, i la 

ciutadania que s’organitza per garantir els drets humans i socials, i defensar 

els béns comuns. 

Barcelona En Comú va sorgir per guanyar la ciutat i recuperar-la, i amb l’aposta clara per l’exercici del dret a 

decidir de la ciutadania sobre tots els temes que li afecten. La sobirania col·lectiva i la capacitat de direcció 

pública sobre els béns comuns i els elements estructurals i estratègics de la ciutat són imprescindibles en 

aquests procés de transformació que volem impulsar. 

 

L’Escola ha de permetre reflexionar i debatre amb la ciutadania sobre els nostres compromisos i sobre el 

model de ciutat, en tant reflex del tipus de societat que som i volem esdevenir. A l’hora, com actors d’aquest 

procés transformador, també ens correspon l’acció i la mobilització, i d’aquí que aquest espai ha de facilitar 

eines i instruments a aquells activistes que volen tenir un paper protagonista en aquest camí que hem iniciat 

amb clara vocació municipalista, i en cooperació amb altres candidatures ciutadanistes catalanes, estatals i 

internacionals que també volen ser generadores de canvi. 

 

La Comuna, Escola del Comú està en procés de construcció i anirà ampliant els seus continguts i 

propostes. En aquests moments obrim aquest espai amb activitats adreçades principalment als activistes de 

la nostra organització, però amb la voluntat d’anar ampliant l’horitzó i fer partíceps a totes aquelles persones 

que creuen en la radicalitat democràtica i que volen participar en la producció de polítiques pel bé comú. 

 


