
    Acta de la reunió de Dinamització del 27-09-11 
 
    Assistència 10 persones 
 
    Ordre del dia 
 
    1.- Valoració de l´Assemblea 
    2.- Debat d´organització interna 
    3.-Tasques per fer 
    4.- Qui ve i qui no ve a les reunions de la comissió? 
    5.- Debat sobre la periodicitat de l´Assemblea. 
    6.- Logística 
    7.- Altres 
 
    1.- Valoració de l´Assemblea 
 
    Ha anat molt bé. 
    El moderador ho ha fet molt bé. 
    Hi ha hagut suport a la moderació i s´han explicat coses que fins ara es donaven per sabudes (què 
és un torn tancat...). 
 
    Continuen parlant els mateixos. S´enceta un debat sobre si cal delegar les funcions de portantveu 
perquè parlin altres persones. Això no afectaria al torn obert de paraula. 
    Dubtes: parla qui té més experiència, qui porta més temps, qui té més informació? 
    Caldria mirar el tema de parlar com a portantveu, representant o persona amb una funció concreta 
dins de l´Assemblea i com a persona individual. 
    No s´arriba a cap conclusió. 
 
    S´ha fet de tot a l´Assemblea: Debat, xerrar, informar de convocatòries, explicacions de les 
convocatòries, explicacions tècniques. 
    S´ha millorat respecte les explicacions alhora de parlar de les convocatòries, però cal continuar 
contextualitzant cada cop que s´introdueix un tema nou. 
    S´han fet servir molt els símbols. 
    El calendari ha anat molt bé. Els fulls d´aquesta setmana se´ls queda comunicació i els de la 
setmana vinent es posaran a la línia de dalt del calendari. 
 
    L´Assemblea ha començat a veure la necessitat d´optimitzar esforços. 
    Les comissions comencen a donar-se per aludides i van agafant feina, encara que surti d´altres 
comissions. 
    Es comença a veure una necessitat de coordinar-se entre comissions (per optimitzar recursos i 
millorar els resultats). 
    L´Assemblea ha après ja a autoregular-se. 
 
    La S. sortirà com a portantveu de Dinamització la setmana que ve i parlarà de: 
 
- La situació del debat d'organització interna 
- Podem aprofitar per explicar/proposar que la Reunió prèvia de preparació a l'assemblea es digui 
Reunió Prèvia i no Intercomis com fins ara perque no es confongui amb la coordinació 
d'Intercomissions. 
- Fer la proposta d'assemblea setmanal/quinzenal (la envio per mail demà perque ens la puguem 
mirar tots abans) 
  
 



 
 
    No cal convocar intercomissions. Cal anar conscienciant i recordant a l´Assemblea que existeix 
aquest espai. Cal haver aprovat el document d´organització interna abans de començar amb 
intercomissions. 
   
    2.- Debat d´organització interna 
 
    Es va quedar el dissabte i es va fer feina. Però també es va debatre quan potser no calia. 
    Falta acabar de fer el buidatge dels grups i el quadre comparatiu (L i S). 
    Cal fer el buidatge de les aportacions individuals (O). 
    Cal interpretar les esmenes. 
    Es proposa crear un grup de treball obert a totes per treballar la nova proposta 
d´organització interna. 
    A l´Assemblea del 4-Oct cal mostrar el procés per crear un nou document a l´Assemblea: proposta 
original + esmenes dels grups + propostes individuals + comparativa de tot + nou document. Qui ho 
fa? 
    El document final es presentarà per l´aprovació de l´Assemblea l´11-Oct. 
 
    3.-Tasques per fer 

 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AttoytO4EkwkdHVFZVpFdDVvcWtuNGtp
N1h6Q25HZnc&hl=en_US&pli=1#gid=2 

 
    Text de "logros" de l´Assenblea (P i S). 
    S´explica que la comissió de Comunicació ja no enviarà dos mails setmanals convocant a la 
propera Assemblea i enviant l´acta de l´última, sino que  farà un resum amb els "logros",  les coses 
més importants que han passat (posts), els links de les actes de les assemblees i les convocatòries 
d´actes propers. Serà irregular en quant a la periodicitat (cada 2,3 o 4 setmanes). 
 
    Seguiment de les coses que han quedat pendents de fer tot i ser aprovades per l´Assemblea: fins a 
la setmana passada (Xagori, Oriol i Xavi). A partir de la setmana passada, L. 
 
 
    4.- Qui ve i qui no ve a les reunions de la comissió? 
 
    Ha respost la majoria de gent. I qui no ha respòs ha vingut a l´Assemblea i a la reunió. 
    Falta saber coses de l´O. i l´O. 
 
 
    5.- Debat sobre la periodicitat de l´Assemblea. 
 
    Es farà un recull del debat d´avui s´interpretarà el que s´ha dit i es farà un aproposta nova. 
    En resum, la cosa estava en mantenir les assemblees setmanals, però en la línia d´optimitzar 
esforços i recursos, cal dedicar temps durant l´Assemblea a fer coses que fins ara es feien fora 
d´aquesta (reunió de les comissons i dels grups de treball). 
    M farà el recull, la interpretació i la nova proposta. 
 
 
    6.- Logística 
 
    E i S cadires. L´equip de so el porta i el prova una persona externa a la comissió. 
 



    A la Reunió per Preparar l´Assemblea hi anirà l´A i caldrà que es vagi deixant caure el nou nom 
per aquest espai. 
 
 
    7.- Altres 
 
    La gent demana xapes de les indignades de St. Andreu 
    Debat sobre la territorialitat de l´Assemblea. 
    Ambdues coses sense conclusions. 
 
 
    * M´he oblidat de parlar de què fem amb la llista de debats que hi ha pendents. 
 
    * Ara mateix hi ha aquests grups de treball funcionant: 
 
    - 15-Oct 
    - 20-Nov 
    - Formació continuada 
    - Acollida nous membres de l´Assemblea 
    - Hort urbà 
 
    - Festes STAP no ha tingut èxit 


