
 

ACTE REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ (DIMARTS TOT JUST DESPRÈS D’ASSEMBLEA) 

Data: 20.09.2011 22:00 H – 6 ASSISTENTS 

ORDRE DEL DIA PROPOSAT I APROVAT 

1. Situació actual com. Dinamització i redacció d’actes 
2. Valoració assemblea 
3. Debat 
4. Tasques pendents 
5. Infraestructures 
6. Altres 
 
1. 

a. Revisió llista de membres comissió dinamització. S’acorda enviar e-mail al grup per 
conèixer disponibiltat. 
b. Recordatori que ara a les actes de la comissió sobretot en sortiran els acords i calen ser 
revisades, esmenades i/o aprovades per la major part dels membres de la comissió que hagi 
estat a la reunió. Tot i això, per fer més entenedors els acords, es podran apuntar els punts 
del debat que han portat a aquests acords. Seran exponsats de forma breu, clara i 
respectuosa..  

2. 
 a. 80 Participants aprox. 
 b. Ràpida i dinàmica per part de les comissions. 

c. Pensem que es dedica massa temps en informar de convocatòries i que en tot cas caldria 
més información sobre els motius.  
d. La cartellera no és efectiva. S’acorda fer un calendari mensual per l’assemblees amb la 
màxima información de convocatòries. 
e. Anotem la proposta d’una assembleista sobre alternar reunió de totes les comissions i 
assemblees amb el que la periodicitat de l’assemblea passaria a ser quinzenal. 
f. Han sortit els voluntaris per moderar l’assemblea.  
g. Vehiculació de les propostes individuals. S´acorda fer un seguiment de les propostes 
individuals i col.laborar amb la seva canalització. 
 

3.  
a. Reprenem el document de funcionament de l’assemblea i les aportacions dels grup i 
acordem treballar-ho dissabte 24/09/11 per portar-ho a l’assemblea. 
Es queda a les 11h a la Cúpula (C. Castellbell 31). 

4. 
 a. S’ha actualitzat el document de tasques pendents del Google.doc 

Link: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AttoytO4EkwkdHVFZVpFdDVvcWtuNGtpN1h6
Q25HZnc&hl=en_US&pli=1#gid=2 

 
b. Preparació esborrany resum d’assoliments ASTAP. P (inici – ½ Agost) i S (½ Agost – 
actualitat) 
 

 c. Llista de debats. 
-Mètodes de lluita i com ha d´actuar l´assemblea (68 vots) 
-Pressupostos (39 vots) 
-Grècia, deute extern i retallades socials (35 vots) 
-Llei Ómnibus (23 vots) 
-La repressió de les acampades (6 vots) 



-Propostes econòmiques alternatives (1 vot) 
 

Altres debats que han sorgit 
 

-Monarquia Vs República 
-Pressupostos per armamentç 
-Autodeterminació 
-Armament militar 
-Què en pensa l´Assemblea del blog 
-Reforma de la constitució 
-Pel català a l´escola 
-Barça 
-Retallades sanitat i privatització 
-Convocar intercomissions 
 

 d. Modificar acta 16/08/11 i enviar-la. E 
 
5. 

a. l’assemblea 27 de setembre. Intercomissions M i L. Cadires E i S. Equip de so OK. 
b. Portar calendari i pissarra. 
c. Revisió d’espais alternatius on podem fer les assemblees d’hivern.i recordant-ho a les 
assemblees del 27 i 4 d’octubre al torn de la comissió. 
 

6.  
a. Traslladar a l’assemblea del 27 � Tema Trobada a Madrid. 

  


