
ACTA REUNIÓ DE COMISSIÓ DINAMITZACIÓ. 
 
30 de Juny 
A pl. Orfila. 
 
ORDRE DEL DÍA 
1.- Tasques a fer: 
- Doc Organigrama assemblea (doc adjunt) 
- Doc passos per fer reunions i passos per fer actes (doc adjunt) 
 
2.- Gestió dels vots minoritaris 
 
3.- Barris i Pobles: 
- Com millorar la democràcia en l’assemblea 
- Propostes comunes com assemblees de barris/pobles. 
- Accions que volem fer en tres o sis mesos o de cara a la tardor; mirar de fer-ne alguna 
de sonada. 
- Propostes organitzatives (doc adjunt/proposta de Sants) 
 
4.- Espai Intromissions ( APLAÇAT ) 
- Principis, objectius, convocatòria, ordre del dia 
 
5.- Carta de Poble o mínims STAP ( APLAÇAT ) 
 
COMENÇA LA REUNIÓ 
L: Tema observador: S’havia decidit utilitzar les bústies i altres mitjans per fer 
autoavaluació de l’assemblea. 
 
O: Comissió de dinamització com a observadora. 
 
P: Cedir, aprofitant que tenim les bústies, utilitzar una targeta per a que la gent 
específicament digui la seva respecte al funcionament de l’assemblea. Un número tancat 
d persones a l’atzar. 
 
Serveix per a que la valoració de les reunions sigui feina de tota l’assemblea. Pot ajudar 
a impulsar les bústies.  
 
PUNT 1 
At: L’esquema no reflexa el supòsit que busca votar debat, que és l’intentarà entendre la 
posició de l’altre. L’esquema fa bucles respecte a la presa de decisions. Caldria establir 
un número determinat de repeticions. Si no s’arriba a un consens despara’s de unes 
quantes repeticions, que fem? 
 
L: És un problema de com gestionem els vots negatius. 
 
Ao: Quan parlem de consens no parlem de unanimitat. El consens és una majoria molt 
sòlida, però no unanimitat. 
 
L: Per desfer el nus, que la gent que no estigui d’acord amb una proposta i vulgui 
treballar per fer-les avançar, que s’hi adrecin a la comissió. 



 
P: Marcar una de les fletxes de la reunió prèvia a proposta ordre del dia “Propostes 
consensuades a la comissió”. 
 
L: Posar un asterisc a “Noves línies de treball”. 
 
M: Una cosa es votar les idees i un altre les propostes. El que passa es que es porten 
propostes molt poc treballades i poc detallades.  
 
Bucles, ho fem com fins ara hem dit, si s’encalla ad extremis, recorrem a la votació i 
establim que hi hagi una majoria de dos terços. 
 
E: Les propostes a les comissions siguin realment treballades i una presentació clara. 
 
At: Cal saber per que es fan així les coses. Fer un escrit on s’expliqui com funciona la 
participació i per què, amb el que realment volem dir. 
 
Ao: Les comissions tenen que tenir clar lo que van a presentar. Les comissions, a part 
de les accions, se les ha de dir que els temes estiguin ben treballats.  
 
L: Respecte del que deia l’E, es pot fer pedagogia al previ de benvinguda del 
començament de les reunions.  
 
Esquema i escrit: Quan ho facis, At, has de tenir en compte que no l’acabaràs aquest 
estiu. És bàsic que almenys quedi clar què significa cada cosa, cada pas. Ens hem 
adonat de que la gent pot no entendre-ho o no recordar-ho, serà molt bona feina, ho 
entendrem tots, hem de tenir en compte que ho haurem d’anar recordant. 
Tercer, les comissions han de ser obertes, sobre un tema que surt a l’assemblea, per molt 
que no agradi, s’haurà d’agafar la responsabilitat per part de la comissió.  
Als de Continguts els va arribar un escrit i una proposta. Han de pensar que hi ha uns 
temes que s’han de debatre com a assemblea. Es vol fer la proposta de crida a la gent.  
 
 
P : Esquema com a mapa per la gent de l’assemblea. Que tothom ho entengui 
 
T : No es va dir de fer un escrit com els nens petits 
 
A : més val tenir quelcom de molt clar i fer pedagogia.  
 
P : A l’assemblea un plafó escrit perquè quedi clar a la gent 
 
S : si les persones que volen debatre 
 
 
Document esquemàtic del que s’ha inclòs de la metodologia 
 
 
PUNT 2 
Doc passos per fer reunions i passos per fer actes (doc adjunt) 
 



S : llegeix Doc   
Qui pren acte, enviar mail a assemblea i comunicació, s’ha de mirar que la pengin al 
blog.  
Dinamitzadores de funcions 
Marcar hora finalització reunió.  
Que decidir a l’assemblea 
Qui anirà a intercomis dimarts 
Abans de l’assemblea s’ha d’explicar com funciona 
Enviar actes a dinamització i comunicació 
Acte : descripció de qui s’ha convidat, hora, durada, temes.  
 
T : subratllar amb negreta a l’acte els temes  
 
Els Documents penjats en la web, sinó els de funció, moderador .... arribats 
 
- Hi ha dues modificacions: 
El primer doc s’aprova. Al segon s’hi afegeixen dues coses; Punt 1) amplicació-
adaptació del paper de la moderadora de l’assemblea al paper de la moderadora de la 
reunió (S). Punt 6) La informació que es dóna cal que contesti a les preguntes clàssiques 
[Qui, què, com, quan, on, perquè] + pros i contres. 
 
 
PUNT 3 
 
Tema sobre les preguntes derivades de la trobada de barris i pobles: 
Les comissions tenen el document de Sants però també s’ha de mirar les propostes de 
barris 
Si el dia 10 no tenim proposta, doncs no podem cada barri va al seu ritme 
No discutir sobre la proposta concreta sinó les preguntes. 
 
Decidir Juliol - Agost 
Decidir al final de l’assemblea consensuar tema cassolada 
Convocatòria per entrada ple a Ajuntament ( finals Agost, principis Setembre ? ) 
 
Que parlem a barris i pobles ? 
 
- Parlar 3 preguntes per estar coordinats 
 
L : La coordinació no pot marcar el ritme del treball en barris i pobles.  Però temes 
genèrics no es deu poder treballar de manera coordinada. 
 
A : coordinació accions és necessària. Però l’assemblea és sobirana. La proposta de 
sants pretén centralitzar i acabes sense arribar a ACORDS.  I St. Andreu pot tenir 
autonomia pròpia. 
 
P : Informació rebuda de manera ordenada. Plantejar com volem col·laborar amb 
altres barris 
 



O :  La comissió de cada barri hauria de ser amb tots pobles, desaparèixer Pl. 
Catalunya com a tal. Les decisions es pren a assemblees i comissions. Un calendari per 
assemblea. 
 
M : podria haver una comissió gestora. Que cada comissió pugui parlar amb barris per 
coordinar.  
 
L : macrocomissions 
 
P : grup de correu per comissió i per temes. I que la informació pugui ser accessible al 
altres comissions. 
 
M : proposta de sants per organitzar-ho, dir-ho a assemblea. 
T : Les assemblees que vulguin debatre un tema, que es fa, es passa filtre, no ..... 
Primer que es pugui posar en comissió i consensuar si es pot posar en assemblea. I 
treballar-ho. 
 
S : Portar la pregunta de democràcia participativa en assemblea ? Però recordar que 
hi ha altres espais de participació fora de l’assemblea. 
Preguntes que es varen fer : 
     preguntes per contestar ?  
     Punts a tractar en les diferents assemblees que siguin comuns ( ex : sanitat ) 
     Tardor calenta : que fer en 3 mesos 
 
2n i 3r pregunta es va traslladar a comissions. 
Com serà el debat a assemblea, quan temps dura ? 
 
A : tardor calenta és tema assemblea, però acció és qui hauria de treballar el tema ? 
 
Conclusió 
 

- Democràcia participativa ja s’està treballant. Això anirà  a un document. Si algú 
ha de dir quelcom sobre això, mail, bústies .... També pot passar-se per la 
comissió per debatre-les. 

- Tardor calenta: accions sonades pels propers 3-6 mesos. Ús de les bústies per fer 
propostes. Que cada comissió treballi aquesta proposta 

 
- Debat sobre Barris i Pobles: 
Punts a tractar: 
- Importància de coordinar-nos 
- Com millorar la democràcia en l’assemblea 
- Propostes comunes a treballar com assemblees de barris/pobles 
- Tardor calenta: accions sonades pels propers 3-6 mesos 
 
Barris/Pobles: Què hi diu Dinamització: 

- És important, però cal respectar els ritmes de treball. 
- Cal que les diferents comissions i subcomissions es coordinin entre sí amb les 

dels altres pobles i barris. 
- Que prenguin decisions sobre convocatòries unitàries en el sí d’aquestes 

coordinadores de comissions. 



- Les assemblees es poden coordinar entre sí, però no prenen decisions sinó que 
fan de coordinadores/calendaritzadores perquè els actes no se solapin. 

* Entenem que encara estem a molta distància del rodatge de Sants i encara no hem 
valorat la seva proposta. 
 
Mecanisme: 

- No es decideix res. No hi ha cap votació. S’apunten totes les propostes. El tema 
es continuarà debatin. 

- Les comissions expliquen cada punt si volen. Cal que quedi molt clar de quin 
punt estan parlant.  

- El T explicarà el que ha dit dinamització 
- Torn tancat de paraula (explicació) sobre cadascun dels punts. Cal que quedi 

molt clar de quin punt estan parlant. Cal explicar què és un torn tancat de 
paraula.  

 
1.Barris i Pobles . comentar que estem treballant en la proposta.  
Accions que s’han de dur a terme que es fa a l’agost però al 
Comissions : donar per escrit propostes de comissions per q  
2. Les propostes no consensuades en barris es treballen a assemblea, no ens forcem, al 
nostre ritme 
 
Intercomissions 
 
S : A intercomis dir que només propostes concretes i treballades 
Qui estigui a intercomis que ho digui ( T )  
 
Tema preguntes ja estan les bústies, i no hi ha conclusions a comentar perquè les 
comissions estan treballant. Es diu.  
Si hi ha algú que porti algo treballat s’ha de dir.  
- Debat. 
- Barris i Pobles 
- Assemblea. Periodicitat 
- Torn obert?  / tancat ? 
 
M : s’exposa lo dels barris I es deixa un temps ( 30  minuts ) per parlar-ho 
 
- Que la gent faci aportacions.  
 
T : s’ha de portar ben treballat el com debatre, perquè no sigui caòtic 
Posar una cartolina, pissarra perquè d’alguna manera quedés clar de què es parla. 
 
Qui explica el torn obert i tancat? 
Torn obert : dir coses que no estiguin a l’ordre del dia. Recordar que no és espai per 
votar. Es treballa la proposta a les comissions. 
 
Proposta barris I pobles a bústies I es parla què es parla 



Periodicitat assemblees 
 
S’ha de posar data per la següent i consensuar 30 Agost que seria la primera després de 
“ vacances “ : Fem proposta a assemblea. 
 
S :  debat i que surtin dos persones què pensin ha de ser mensual, setmanal, quinzenal, 
res a dir ….. 
  
L. Cinefòrum : cine a la fresca per l’estiu. No acabat de concretar.  
 
T : Dinamització hauria de posar cadires del cinefòrum 
 
 
Com a comissió : 
 
-coses que s’han fet malament i l’observador. 
- espai intercomissions , recordar el tema de les bústies i tema preguntes es passa a 
l’apartat barris 
 
- Preparació de la reunió d'intercomissions: 
Es passa un paper i un boli: cal que cada comissió apunti dates d’interès a BCN o STAP 
Aquestes es posaran a la cartellera 
S’expliquen punts que han de sortir a l’assemblea: 
. Comissions 
. Barris/Pobles 
. Periodicitat assemblea 
. Torn obert 
Es tria quines comissions parlen i es temporalitza 
Es temporalitzen els altes punts 
Es decideix la durada de l’assemblea 
- Preparació de l’estructura de l’assemblea. 
1. Explicacions 
- Presentació (S) 
- Signes (Ol) 
 
2.- Ordre del dia (S) 
- Lectura de l’ordre del dia 
- Punts que es vulguin afegir (+ Aprovació) abans del torn obert 
- Aprovació de l’ordre del dia 
 
3.- Intervenció de dinamització (R) 
- Explicació de la observadora d’assemblees 
- Punts que hem fet malament 
 
- Debat: estem mirant com afavorir el debat de cara a les properes assemblees 
- Bústies; per a què serveixen i on son. Si n’hi ha de noves, que la gent les agafi. 
 
 
4.- Comissions 
 



5.- Debat Barris/Pobles (T) 
- Importància de coordinar-nos 
- Com millorar la democràcia en l’assemblea 
- Propostes comunes a treballar com assemblees de barris/pobles 
- Tardor calenta: accions sonades pels propers 3-6 mesos 
Mecanisme: 
* No es decideix res. No hi ha cap votació 
* Les comissions expliquen cada punt si volen 
* Torn tancat de paraula (explicació) sobre cadascun dels punts 
 
6.- Periodicitat de l’assemblea els mesos de juliol i agost 
- Lectura enquesta juliol 
- Lectura enquesta agost 
- Juliol: 
. 4 opcions. Que surtin un parell de persones per opció explicant el què. 
. Votació: triar una de les quatre 
. Recompte de vots 
. 2 opcions mes votades: que surtin un parell de persones per opció explicant el què. 
. Votació triar una de les dues 
. Recompte de vots 
- Agost: 
.Ídem 
30 Agost, 20h Pl. Orfila: Assemblea de St. Andreu 
 
7.- Torn obert de paraula 
(explicació) - No es pot parlar de res que hagi sortit a l’ordre del dia 
 
8.- Data per la següent assemblea 
- Preparació del debat sobre la periodicitat de les assemblees 
 
 
 
* Aquests punts es posposen per un altre dia: 
- Intercomissions: 
Principis, objectius, convocatòria, ordre del dia 
- Carta de Poble: mínims STAP 
 
 
 
*** Nota: entre parèntesi qui s’encarrega de fer cada cosa 


