
 

ACTE REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 28.06.2011 22:30 H – 11 ASSISTENTS 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Valoració de l'Assemblea de 28/06/11 

2. Bústies (llista de ubicacions i persones responsables de les bústies) 

3. Tasques pendents (revisió documents: proposta sobre metodologia de l'assemblea stap i com fer reunions 

i preparar actes) 

4. Gestió vot minoritari i democràcia participativa 

5. Espai Intercomissions 

6. Carta de mínims de poble  

7. Infraestructura propera Assemblea. 

8. Barris BCN ** Valoració moviment 15M 

9. **Aportació externa**: La figura de l’observador a l’assembles 

 

PUNTS TRACTATS: 

1. Valoració de l'Assemblea de 28/06/11  

2. Aportació externa: La figura de l’observador a l’assembles 

3. Bústies (llista de ubicacions i persones responsables de les bústies) 

4. Infraestructura propera Assemblea. 

 

PUNTS NO TRACTATS ** Convoquem reunió extraordinària el 30/06/11 20.00 h ** 

5. Tasques pendents (revisió documents: proposta sobre metodologia de l'assemblea stap i com fer reunions 

i preparar actes) 

6. Gestió vot minoritari  

7. Espai Intercomissions 

8. Barris BCN 

9. Carta de mínims de poble  

 

 



ACORDS PRESOS: 

1. Valoració de l'Assemblea de 28/06/11 + La figura de l’observador a les assembles 

És necessari treballar per millorar la dinamització de l’assemblea, afavorir el debat i la participació i ser més 

expeditius en relació a la metodologia, el funcionament i el comportament de l’assemblea. 

S’acorda que per a la propera assemblea des de dinamització se li explicarà/recordarà al moderador els punts 

a tenir en compte a l’hora de moderar i detectar quan no s’està complint  la metodologia. També es recolzarà 

al moderador durant tota l’assemblea per reconduir situacions. 

S’acorda que per a la propera assemblea des de dinamització es recordaran o explicaran els següents punts, 

abans de donar pas al moderador 

- Fer una exposició DINÀMICA, CONSTRUCTIVA I ASERTIVA dels fets  inadequats de l’anterior 

assemblea: trepitjar-se uns als altres en els torns de paraula, ús inadequat del llenguatge 

(expressions malsonants i de falta de respecte). Es prepararà un document ampliat que parli del 

respecte i ús de signes a l’assemblea. 

- Recordar la importància del correcte ús dels signes per expressar-se sense trepitjar a ningú 

Incorporarem una persona que anirà dinamitzant l’ús dels signes a l’assemblea. 

 

 

- Explicar la funció de l’observador, no com a tasca individual d’ algú sinó com a funció col·lectiva 

necessària per fer autoavaluació del funcionament i poder introduir noves opcions de treball per 

millorar el debat i el consens. Demanar que tothom que vulgui deixi les seves impressions a la bústia. 

 



- Explicar el funcionament i l’objectiu del torn obert de paraula (sempre parlen els mateixos) i el torn 

tancat de paraula. Quan, com i per què s’utilitzen. 

- Traslladar a l’assemblea la necessitat de dedicar més temps al debat sobre temes que ens afecten a 

tots o temes de reflexió. Proposar cara al setembre “L’hora del debat”, els temes s’escollirien i queda 

pendent la periodicitat (1 cop al mes?). Parlar amb CONTINGUTS. 

- Si es decideix dedicar més temps al debat, s’ha d’explicar que s’haurà de reduir el temps de les 

comissions, que les seves exposicions siguin més fluides i portant a l’assemblea propostes 

treballades. 

Tota proposta hauria d’atendre aquesta fórmula: 1.- ¿Qué es proposa?/ 2. ¿Per qué es proposa? / 3.¿Com es 
desenvoluparia la proposta si arriba al conses?. Resumint: Qué/Per qué/Com  

  

Amb això es vol dir que no sempre hauran de sortir totes les comissions i que els recordatoris d’accions 

programades s’haurien de fer per altres vies informatives, que les comissions ho poguessin entregar en paper 

abans de l’assemblea i possar-ho a plafons/capçalera, i fer difusió per calendar, blog, etc . 

 

2. Bústies (llista de ubicacions i persones responsables de les bústies) 

S’acorda que es recullin les opinions de les bústies, es traslladin a la comissió que pertoqui i si s’escau 

penjar-les al bloc per que tothom  pugui consultar-les, és a dir donar sortida i retornar les impressions rebudes 

per que es vegi que utilitzem els comentaris, queixes, etc .. rebudes.  

Ubicació actual de bústies 

AEMuntanya - C 

 La Lira - J 

 Mercat  - À 

Biblioteca Can fabra ** pendent resposta (se la van quedar) 

Assemblea 

 

3. Infraestructura propera Assemblea i assistència a reunió intercomissions 

Planificació de recollida de cadires (15 cadires de AVV nord es cedeixen a la gordi), trasllat equip de so (cotxe 

AF), etc ... 

S’acorden les persones que podran anar a la reunió d’intercomissions de 05/07/11. 


