
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA STAP 
 
Data: 05/07/2011 a les 23:10h. Pl. Orfila 
 

Ordre del dia 

- Bústies 
- Revisió Assemblea 
- Logística 
 

Bústies 

N’hi ha una de nova en un videoclub. La gestiona un noi. Si no hi ha propostes en aquesta 
bústia la portarà a l’Assemblea per a re ubicar-la. 
La bústia de la biblioteca de Can Fabra es massa complicat per deixar-la, demanen un petició 
per escrit i després valoraran si deixen posar-la o no. Es decideix millor posar-la a la “Divina”. 
 
Revisió de l’Assemblea 

- Es diu que s’ha percebut una millora respecte a l’Assemblea passada. Només alguna vegada 
una persona ha interromput algú que parlava en el torn de paraula. El punt negatiu és que 
ha parlat poca gent i moltes vegades. S’ha de fer un “toque” a la gent que parla sempre. No 
sempre hem d’expressar totes les nostres opinions a l’Assemblea. 
 

- A intercomis ja s’havia decidit el dinamitzador a la reunió passada, així que S no ha pogut 
explicar que es un torn obert i un torn tancat de paraula a l’Assemblea.  
En general s’ha fet debat previ a les votacions. Per a les propostes de debat n’han sortit 
moltes i potser s’ha allargat massa. Es podien fer les propostes a les bústies.  
 

- No hi ha d’haver “estrelles” a l’Assemblea. I el vocabulari ha de ser no sexista, no agredir 
ningú, etc. S’ha de controlar perquè no es reprodueixi. 
 

- Hi ha moltes persones a l’inici de l’Assemblea i menys a l’acabar. L’ordre del dia es massa 
llarg, s’ha de comentar amb l’Assemblea la necessitat de fer-los més curts. I si es vol donar 
un espai pels debats, encara és més necessari. 

 

- Es diu que si s’ha de comentar alguna cosa entre comissions o a les mateixes comissions, 
haurien d’esperar-se a que finalitzés l’Assemblea per reunir-se.  

 

- Crítica sobre que sempre parlen els mateixos. S’haurien de prendre mesures per fomentar 
la participació de més gent. 

 

- Parlen els de sempre perquè son els que tenen iniciativa, etc. Es complicat. Proposta: Com 
treballar els debats? Fer debats en petits grups que fomenten més la participació (L’O farà 
un document al respecte).  Sobre les assembles llargues... Hem de garantir que es comenci 
puntual a les 20h. Proposta ideal de 2h màxim de durada, s’ha de treballar a intercomis.   
1h de comissions i 1h de debat (Avui 40 min. han sigut suficients per a comissions). 

 

- Fomentar que la gent parli a través de les comissions i no a títol individual. Opinions 
personals és una altra cosa. 



- L’Assemblea ha de ser participativa. S’ha d’apel·lar a la gent que xerra massa a que no ho 
faci tant. Si els que no parlen habitualment veuen que la seva opinió no es veu reflectida a 
l’Assemblea potser surten a exposar-la. 

 

- Si s’apropa el micro a la gent pot ajudar a fomentar-ho. No demanar que s’aixequin, anar 
passant el micro (ja estava aprovat en reunió anterior). 

 

- Ajuntar cadires 
 

- Que la gent repeteixi idees és molest. Si no s’ha dit el que penses potser sí voldràs 
compartir-ho, ja que no ho ha exposat ningú a l’Assemblea. Grups petits es més fàcil per 
començar a fomentar la participació.  

 

- La gent que parla molt podria pensar quina és la intervenció que consideren més important 
per a ells i fer només aquesta. Les demés propostes o opinions es poden deixar a la bústia. 

 

- Estar atenta la persona que s’encarrega del micro de fer-lo arribar a les persones que no 
volen aixecar-se per parlar. 

 

- Debats: S’ha de centrar bé el debat. La persona que dinamitza és important. És complicat 
que la persona variï, seria millor que unes persones amb certa experiència se 
n’encarreguessin. Pesa més la efectivitat que l’aprenentatge. Es generen diferents 
dinàmiques segons com es gestioni l’Assemblea. Separar moderació i dinamització? 
Mantenir moderador rotatiu d’intercomissions per a l’Assemblea (en general) i un 
dinamitzador pels debats.   

 

- Millor que hi hagi més d’una persona de dinamització a intercomissions per gestionar la 
reunió. Qui prepara el debat? Els d’avui han sortit de dinamització. Ho hem de seguir fent? 

 

- Llibertats individuals dins l’Assemblea. No es pot anar tant per lliure si es prenen decisions 
en Assemblea. No s’hauria de votar tant. No per votar més som més democràtics, o a la 
inversa.  

 

- Es considera que ha de seguir rotant el moderador perquè sinó es transmet el missatge que 
el que parla ha de ser el que en sap, i es contradictori amb voler fomentar la participació a 
l’Assemblea. Proposta de que els debats vinguin més o menys estructurats des de 
intercomissions. Debat sobre llibertats individuals a proposar des de dinamització. S’ha de 
fer una proposta metodològica en ferm, perquè sinó s’entra en bucles parlant del mateix. 
Que la gent vegi que s’està fent feina i debatin-ho a dinamització. 

 

- El moderador hauria de fer més pedagogia. S’han d’estipular uns punts concrets i ben 
definits sobre la metodologia i tancar-ho per no donar voltes sempre sobre el mateix. Es 
necessari algú que guiï l’Assemblea per a que aquesta flueixi.  

 

- No tothom té les capacitats per a fer les assemblees eficaces i dinàmiques. Ens hem de 
formar específicament. A les assembles no s’ha de debatre sobre com s’ha de debatre. 
Necessitat de formació (M aportarà informació sobre la xerrada de dinamització que es va 
fer a  Nou Barris) 

 

- L’ajudant del moderador ha de ser algú de dinamització, que tingui clares les dinàmiques. 



- Volem ser molt operatius, i molta gent no sap ni que és un ordre del dia o una acta. Així que 
és més important l’aprenentatge que l’efectivitat. No s’ha perdut el temps amb les 
propostes del debat, s’ha vist que hi ha diferents inquietuds. Es podrien debatre aquests 
temes en diferents grups dins l’Assemblea. Però els temes  a nivell general, com les formes 
de lluita, s’han de debatre en comú a tota l’Assemblea. Es comenta que no agrada la 
utilització de la paraula vot. S’ha de treballar el consens. Demanem coses a l’Assemblea que 
no practiquem a la mateixa comissió. S’ha de deixar espai a l’espontaneïtat, sinó 
organitzem massa. La divisió dels grups pel debat s’hauria de fer garantint la diversitat 
d’opinions dins d’aquests grups, no formar-los per afinitats. I s’hi ha de treballar els punts 
positius, negatius i propostes per a cada tema. 

 

- Les coses han de tenir el seu equilibri; aprenentatge + eficàcia. Pel que fa a l’eficàcia estem 
perdent gent perquè les assembles son massa llargues i pesades. / El vot no és totalment 
incompatible amb l’assemblearisme.  

 

Debat propera Assemblea → Proposta comissió continguts + Formes de lluita 

On estem? Que en pensem cada una? Saber quines corrents hi ha dins l’Assemblea.  
Que debatem primer? Prioritzar un dels dos debats davant de l’altre seria pressuposar un 
resultat previ al debat, i això el condiciona. Es decideix debatre primer la proposta de 
continguts ja que és més pràctica i tangible. El debat sobre formes de lluita pot ser més 
abstracte, i de moment no hi ha tanta pressa per a arribar a un acord en aquest tema.  
 

Logística 

S  s’encarrega del punt de llum. 
R  s’encarrega de l’equip de so. 
Cadires a la Gordi 
 
 
Punts pendents 
 
- Discutir el doc de Continguts (Doc Santa Coloma versió STAP) 
 
Barris i Pobles 
- Recopilació del debat 
- Info de l´Ass barris/pobles de Diumenge 
 
Tasques i Documents per fer/discutir/apovar: 
- Esquema metodològic. Doc A 
- Forma de vehicular les propostes. Doc O 
- Material nouvingudes a la comissió de dinamització. Doc E 
- Formes de fer una reunió. Doc S 
- Formes de preparar un acte. Doc S 
- Dinamització debats. Doc O 
 
* Carta de Poble - Mínims STAP 
* Espai intercomissions: objectius, principis, convocatòria, ordre del dia 

 Pròxima reunió Comissió Dinamització: Diumenge 10 a les 21:30h a Pl. Orfila 


