VII ASSEMBLEA DE LA
MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA
MODEL ORGANITZATIU
(Document aprovat a la VII Assemblea)
1. Principis fonamentals
a) El nom que adopta el nostre moviment social a Catalunya és Marea Pensionista de Catalunya
(MPC).
b) Som un moviment social, legalitzat jurídicament, de caràcter democràtic, transversal i
assembleari. El nostre objectiu fonamental i prioritari és defensar el Sistema Públic de Pensions
contingut en la Taula reivindicativa, consensuada per les assemblees del moviment pensionista
adherides a la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), a
través de la qual ens coordinem amb altres territoris d'Espanya.
c) Som un moviment social al marge de tota adscripció política i sindical, aconfessional i
independent de les administracions, que no depèn de subvencions. Tota persona que vulgui defensar
les pensions públiques pot formar part d'aquest moviment si comparteix els principis fonamentals i
es compromet a la defensa de la seva Taula reivindicativa.
d) Cap partit polític i cap sindicat com a tal poden formar part d'aquest moviment social. A les
manifestacions i actes públics de la MPC per respecte a la transversalitat, cal evitar l'ús preeminent
de símbols partidistes o sindicals.
e) En cap cas, poden formar part de cap òrgan de coordinació i/o gestió, de qualsevol nivell, de la
MPC, les persones de partits o sindicats que ostentin càrrecs de qualsevol nivell en les seves
organitzacions. La Coordinadora de Catalunya és l'encarregada d’aclarir els dubtes que es puguin
generar.
f) És missió d'aquesta organització cercar, constantment i de forma permanent, la unitat d'acció de
tot el moviment pensionista, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol, a través de les
organitzacions amb les que ens coordinem.
g) Tot debat fora de la defensa del programa comú en defensa del Sistema Públic de Pensions queda
fora d'aquesta organització. Tot debat, aliança o treball conjunt que serveixi per a avançar en el seu
programa, ha de formar part de la tasca de la MPC, mantenint el seu esperit transversal i
democràtic. Des d'aquest punt de vista, la MPC pot establir, amb l'aprovació majoritària de les seves
assemblees locals, aliances i coordinació amb altres moviments socials que defensin els drets
socials.
h) Els acords s'han de determinar, sempre que sigui possible, per consens. En tot allò que no sigui
fonamental o urgent, s’ha d’evitar prendre decisions no compartides amb amplitud. Per a les
qüestions en què s'hagi de decidir per votació, cal establir a cada nivell de l'organització la fórmula
corresponent.
i) La MPC ha de deixar de reconèixer qualsevol assemblea local o coordinadora territorial, que no
acati aquest reglament, ni els principis programàtics aprovats col·lectivament. Aquest col·lectiu,

prèvia decisió majoritària de la Coordinadora de Catalunya i ratificada per la seva Assemblea
General, perdrà la seva condició com a part de la MPC, i no podrà emprar ni la denominació, ni
l'anagrama en les seves activitats.
h) En cada territori es constitueix una única assemblea o coordinadora, oberta a totes aquelles
persones que comparteixin els principis fonamentals de la MPC. Cal respectar sempre la pluralitat,
buscant acords i representació de totes les sensibilitats que formin part d'aquest moviment social.
k) En tota l'Organització i les seves activitats s'ha d’intentar mantenir la paritat de gènere.
2. Forma organitzativa i estructura territorial
1. La MPC és la coordinadora en la qual les diferents assemblees o plataformes locals i de barri es
coordinen entre si, amb la finalitat de defensar les pensions públiques en tota la seva dimensió.
2. L'àmbit territorial de coordinació és Catalunya.
3. És a través de la MPC com les assemblees locals, que pertanyen a aquesta, participen en altres
nivells de coordinació territorial fora de Catalunya (per exemple, COESPE).
4. Les diferents assemblees o plataformes locals, per a pertànyer a la Coordinadora de Catalunya
han de formar en el seu territori un nucli local de caràcter assembleari, obert a la participació de
qualsevol persona de la seva localitat i que no contravingui cap part d'aquest reglament.
5. Cap persona no pot participar als òrgans de deliberació i decisió de la MPC, ni als àmbits de
coordinació superiors, a títol personal. Sempre ha de ser a través d'una assemblea o d’una
plataforma local, a la qual ha d'estar adscrita formalment.
6. L'adscripció s’ha de fer mitjançant el formulari estàndard disponible, emplenat íntegrament per
les quatre persones que sol·liciten l'adscripció.
7. En la següent reunió de la Coordinadora de Catalunya, una vegada presentat el formulari
d'adscripció a la Comissió d'Organització, s’ha d’admetre o denegar.
8. Les diferents assemblees que, en un mateix territori (província i/o comarca) desitgin articular-se
de manera organitzada per desenvolupar accions conjuntes, han de procurar voluntàriament aquesta
articulació. Això no implica la independència participativa als òrgans generals de coordinació de la
MPC.
9. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà, màxim, de la MPC. És el nivell de participació directa de
totes les persones associades de les diferents assemblees locals o de barris existents fins a la data de
la convocatòria d'aquesta Assemblea. La seva realització ha de ser bianual, excepte per una causa
justificada.
10. La Coordinadora de Catalunya és el màxim òrgan d'expressió entre assemblees generals. És
oberta a totes les assemblees locals o de barri adscrites i admeses en el moment de la seva
convocatòria. Els seus delegats i les seves delegades, en el cas de votar, han de tenir el mateix pes
(un vot per assemblea local).

3. Funcionament general. Principis rectors.
Els diversos nivells i estructures de la MPC es regeixen pels criteris de funcionament següents:
a) Periodicitat de les reunions. Cada nivell d'organització, a excepció de l'Assemblea General, ha
d’establir públicament la periodicitat de les seves reunions, que mai ha de superar els trenta dies.
Les seves sessions han de ser públiques i obertes, segons els criteris manifestats en aquest
document.
b) Persones portaveus i delegades. Els diversos nivells d'organització han de nomenar les persones
que exerceixin com a portaveus i com persones delegades, que han de quedar reflectides a l'acta
corresponent a la seva elecció.
c) Components de les comissions. Els diferents nivells d'organització han de nomenar les persones
que conformin les comissions de treball.
d) Activitats. Cada nivell de l'organització -local, provincial i/o comarcal- cal que desenvolupi, amb
total autonomia, les activitats que acordi en defensa de les pensions públiques en el seu territori;
procurant sincronitzar aquestes iniciatives amb els acords i compromisos d'acció de la MPC en el
seu conjunt. També, ha d’aportar les idees i propostes oportunes als diferents nivells organitzatius,
comunicant al seu torn, les seves experiències, resultats, dificultats i èxits.
• Ordre del dia. La Comissió d'Organització ha de proposar tres dies abans de cada reunió, excepte
pel que fa a l'Assemblea General de Catalunya, un ordre del dia que s’ha d’aprovar a l'inici de la
reunió. A l'ordre del dia, com a mínim, ha de constar:





Elecció de la taula.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Breu repàs de l'execució de les decisions preses.
La informació de les tasques de les persones portaveus, delegades o de les que formen part
de les comissions de treball.

e) Mesa. Al principi de la reunió s’ha de constituir una mesa. La Mesa ha d’estar formada, com a
mínim, per:
 Moderador/a
 Secretaria d'actes
 Secretaria de paraules
f) Acta de l'assemblea. Al final de la reunió la persona que exerceixi la Secretaria d'Actes ha de
redactar un esborrany que cal enviar a les persones assistents. Aquestes persones han de proposar
els canvis que considerin oportuns i a la següent assemblea cal que s’aprovi l'acta definitiva. Les
actes han de ser públiques i recollir bàsicament els acords de la reunió.
g) Paritat. A tots els nivells de l'Organització, s’ha de procurar, sempre que sigui possible, la paritat
de gènere.
4. Òrgans de coordinació i funcionament general
Els òrgans de coordinació i funcionament de la MPC són:

- L'Assemblea General.
- La Coordinadora de Catalunya.
- Les assemblees locals o de barri.
D'aquestes en depenen els òrgans següents:
- El càrrec de persona portaveu
- Les comissions de treball.
4.1 L'ASSEMBLEA GENERAL
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la MPC. Està formada per totes les persones de les
diferents assemblees locals o de barri, adherides a aquest moviment en la data de la convocatòria de
l'Assemblea General.
Les reunions de l'Assemblea General poden ser ordinàries i extraordinàries.
L'Assemblea Ordinària se celebrarà cada dos anys. L’ha de convocar la Comissió d'Organització,
seguint el mandat de l'Assemblea anterior i ratificada per la Coordinadora de Catalunya, que també
ha de ratificar l'ordre del dia.
L'Assemblea General cal que abordi, com a mínim, les línies estratègiques a seguir, la revisió de
l'organització i el reglament de MPC. Les propostes marc cal que arribin a les diferents assemblees
locals amb temps suficient perquè puguin debatre-les i fer aportacions abans del seu debat en el
marc de l'Assemblea General.
És potestat de l'Assemblea General l'elecció de les persones amb el càrrec de portaveu.
L'Assemblea Extraordinària pot convocar-se per la persona portaveu o per 2/3 de les assemblees
locals o de barri, reunides en una sessió de la Coordinadora de Catalunya convocada a aquest efecte.
Només es podrà tractar l'assumpte específic per a la qual ha estat convocada.
Per a qualsevol consideració sobre les assemblees generals (ordinària o extraordinària) no
contemplada en aquest apartat, s’han de tenir en compte els principis rectors d'aquest reglament.
Les decisions s’han de prendre preferentment per consens, i de no ser possible, per votació de totes
les persones presents en l'assemblea en el moment de la presa de la decisió.
4.2 LA COORDINADORA DE CATALUNYA
La Coordinadora de Catalunya és el màxim òrgan de decisió entre assemblees generals.
Està formada per totes les assemblees locals o de barri inscrites al moment de la seva convocatòria.
La responsabilitat de la Coordinadora de Catalunya és desenvolupar el Pla d'acció de la MPC
d'acord amb els acords de l'Assemblea General.
La Coordinadora de Catalunya ha d’aprovar o no, la participació o el suport, com a MPC, en altres
moviments socials. La Coordinadora de Catalunya s’ha de reunir segons el seu propi criteri,
establert en cada sessió d'aquesta. No es podrà contravenir el punt 3 (a) dels Principis rectors. La
participació de les diferents assemblees locals o de barri, ha de ser per delegació d'aquestes en dos

persones portaveus, encara que només una és qui exerceixi el vot en cas necessari, sempre d'acord
amb la voluntat de la seva assemblea local o de barri. Per facilitar la participació, la transversalitat i
el caràcter assembleari de la nostra Organització, podran participar, si l'espai físic ho permet, un
major nombre de persones de les diferents assemblees locals o de barri, prioritzant sempre la
participació de les persones portaveus de totes les assemblees.
Per a qualsevol consideració sobre la Coordinadora de Catalunya, no contemplada en aquest apartat,
cal prendre en consideració els principis rectors d'aquest reglament.
Les decisions s’han de prendre preferentment per consens, i de no ser possible per votació de la
persona portaveu designada per cadascuna de les assemblees locals o de barri, presents a la reunió
en el moment de la presa de la decisió. S'estableix el criteri d'un vot per assemblea local o de barri.
4.3 LES ASSEMBLEES LOCALS O DE BARRI
Les assemblees o plataformes locals o de barri són la base fonamental de la MPC, es coordinen
entre elles a través de l'Assemblea General i de la Coordinadora de Catalunya.
L'assemblea local o de barri ha de crear-se mitjançant una assemblea constituent, oberta,
horitzontal, participativa i democràtica. Ha de triar el nom, si pot ser, coincidint amb la resta de les
assemblees de Catalunya afegint el nom de la seva localitat o barri. L'anagrama a utilitzar ha de ser
el propi de la MPC. És necessari que es doti d'un correu electrònic independent que no coincideixi
amb el correu de cap de les persones que la formen.
L'assemblea ha de triar les persones portaveus per participar a les deliberacions de la Coordinadora
de Catalunya i per a representar a la seva assemblea local, en cas necessari, en l'àmbit de la seva
demarcació (premsa, ràdio, moviments socials, etc.).
L'assemblea cal que designi les persones de la seva localitat per a les tasques de les comissions que
puguin establir-se en el seu àmbit local, si els seus recursos humans ho permeten. Les comissions
han de ser similars a les d'àmbit general, prioritzant aquelles que s’enfoquen al creixement i
extensió del missatge de l'organització.
Les assemblees han d'organitzar, assíduament, activitats en el seu àmbit local, seguint els acords
tant de l'Assemblea General, com de la Coordinadora de Catalunya. A més, cal que participin en la
mesura que sigui possible, en aquelles activitats coordinades de la MPC. Les assemblees han de
mantenir, sempre, l'autonomia individual i de grup, aspectes que no poden estar enfrontats als
interessos generals de l'Organització a Catalunya.
Les assemblees locals o de barri, poden participar o donar suport a altres moviments socials afins,
en l'àmbit del seu territori, sempre que aquests no siguin contraris als principis fonamentals de la
MPC i no estiguin enfrontats a la línia estratègica definida per l'Assemblea General i la
Coordinadora de Catalunya.
En una mateixa població, amb excepció de la ciutat de Barcelona, no podrà existir més d'una
assemblea local. Qualsevol altra excepció s’ha de determinar per raons estratègiques, aprovada a la
Coordinadora de Catalunya i ratificada en la següent Assemblea General.
Per a qualsevol consideració sobre les assemblees locals o de barri no contemplada en aquest
apartat, cal prendre en consideració els principis rectors d'aquest reglament.

Les decisions s’han de prendre preferentment per consens, i de no ser possible per votació de totes
les persones participants, presents en l'assemblea en el moment de la presa de la decisió.
4.4 ELS CÀRRECS DE PORTAVEUS
Cal escollir dues persones d'entre les diferents assemblees locals o de barri a proposta d'aquestes.
Els càrrecs de portaveus són col·legiats, no existeix distinció entre els seus dos membres.
Representen al conjunt de l'Organització, per això, la seva actuació i discurs públic, cal que s’ajusti
als criteris generals i el sentir transversal i ampli de la MPC. Tot respectant i representant a totes les
sensibilitats socials existents en l'organització.
Poden presentar-se al càrrec de portaveu de la MPC, qualsevol persona adscrita a una assemblea
local o de barri, que compleixi amb els Principis fonamentals de la nostra organització i sigui
presentat per una o diverses assemblees locals o de barri.
Es triaran en el marc de l'Assemblea General, per les persones presents en el moment que es
decideixi el seu nomenament segons l'ordre del dia de l'assemblea, que serà preferentment després
dels debats establerts.

A PARTIR DEL SEGÜENT PUNT ES RECULL EL TEXT VALIDAT A LA
VI ASSEMBLEA DE CATALUNYA
(COORDINADORA EXTRAORDINÀRIA DE CALÀBRIA, 66 – 13 de juny de 2018)
4.5 LES COMISSIONS DE TREBALL
Per a desenvolupar el seu treball la MPC es dota de grups de treball per a tasques puntuals i de
comissions. Com a principi, qualsevol responsabilitat s’ha d’assolir com a mínim per dues persones,
per evitar que una situació d'incapacitat sobrevinguda pugui paralitzar el desenvolupament d'una
tasca i com a mesura de transparència.
Es plantegen com a mínim les següents comissions de treball, amb les corresponents funcions
descrites:
Comissió de Comunicació
Ha de cobrir la difusió dels acords i continguts tant en l'àmbit intern del moviment, com de la seva
transmissió als mitjans de comunicació. La informació ha de fluir entre totes les assemblees locals i
coordinadores de la MPC a través de l'equip de persones designat per la Coordinadora de
Catalunya. Només elles són dipositàries de les llistes generals de correus i només elles han de
dirigir-se al conjunt de les persones inscrites.
Les seves tasques concretes són les següents:
 Tramesa periòdica de correus electrònics.
 Pàgina web. Disseny, desenvolupament i manteniment, on tota l'organització es vegi
reflectida. Des de l'àmbit de Catalunya cal procurar garantir la formació, coordinació i
suport al conjunt de les iniciatives que es desenvolupin en els territoris. S'han d’establir
enllaços entre les webs que es vagin desenvolupant.

 Xarxes socials. Disseny i desenvolupament de l’estratègia de difusió a les xarxes socials, en
concordança amb les coordinadores de les assemblees locals i comarcals.
 Mitjans de comunicació. Enviar els oportuns comunicats de premsa i mantenir el contacte
amb la premsa, la ràdio i la televisió.
Comissió de Recursos
Les seves tasques són les següents:
 Cerca i proposta de formes de finançament, que no vagin en contra del caràcter independent
de la MPC.
 Administració els recursos disponibles en el conjunt de les localitats, per a facilitar els fins
de l'organització. Cal establir un inventari de recursos (vehicles, megafonia, locals, carpes,
etc.) que permetin el suport mutu en el desenvolupament de les activitats.
 Aprovisionament dels materials de marxandatge.
 Aprovisionament de qualsevol element físic que es requereixi per a aconseguir els fins de
l'organització en el territori.
 Un Grup de Tresoreria, administrarà els recursos financers presentant, per a la seva
aprovació en cada assemblea ordinària, l'estat de comptes.
 Gestió de les donacions de les marees territorials.
Comissió d'Organització
Es responsabilitzarà dels aspectes generals de l'organització, com ara:
 Gestió de fulls d'adhesions.
 Extensió de la MPC al territori.
 Coordinació amb la Comissió de Formació del desenvolupament territorial de les xerrades i
activitats de formació.
 Convocatòria de les reunions ordinàries i generals.
 Gestió de la relació de les persones inscrites en els diferents nivells organitzatius.
 Gestió del telèfon i dels correus electrònics de la Coordinadora.
 Canalització de la mediació dels conflictes interns.
La Comissió es dotarà d'un Grup d'Esdeveniments, per garantir les activitats de reserva d'espais,
permisos, seguretat i la logística necessària per cobrir les accions que acordi la MPC.
Comissió de Formació i Continguts
Té com a tasques cobrir les qüestions següents:
 Jurídiques (proposta d'iniciatives, redacció de possibles demandes, interpretació de les lleis,
suport jurídic en les demandes, etc.)
 Econòmiques (seguiment de l'evolució econòmica, construcció de l'argumentari que permeti
contraposar-se a la propaganda del sistema privat de pensions i els seus promotors,
elaboració de materials, etc.)
 Desenvolupament de formació, de xerrades i de debats. La seva planificació ha de tenir en
compte les organitzacions locals i la seva execució es coordinarà des de la Comissió
d'Organització. Si en el lloc concret no existeix una assemblea local, cal que es transmetin
les adhesions obtingudes en aquestes activitats a la Comissió d'Organització.

 Relacions institucionals. Desenvolupament de propostes de resolucions, seguiment de les
que es puguin presentar, interlocució amb les institucions.
 Relacions internacionals. Coordinació amb moviments de pensionistes d'altres països,
projecció en el Parlament Europeu, etc.
5. Les relacions amb l'Estat
 La MPC és part fundadora de la COESPE. A Catalunya és l'única organització que forma
part d'ella.
 Només la Coordinadora de Catalunya pot prendre decisions fonamentals. Més enllà de
Catalunya només existeix un únic àmbit d'interlocució. Cap territori ha d'establir vincles
orgànics, acords o posicions, fora del marc col·lectiu de la Coordinadora de Catalunya.
 Proposarem per al funcionament de la Coordinació Estatal uns principis similars als que
permeten el nostre funcionament, adaptats a la realitat de les comunitats autònomes que avui
existeixen en el nostre Estat.
 Promourem agilitar la transferència d'informació de les iniciatives estatals (informes,
mobilitzacions, propostes, etc.) al conjunt d'assemblees i persones afiliades a la MPC.

