
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 06/06/11 

 

PUNTS TRACTATS: 

1. ACORDS PRESOS - document adjunt “CDSTAP_ACORDS PRESOS_06_06_11” presentat a 

l’assemblea  

2. FUNCIONS I TASQUES:  

1. Tasques de la comissió de dinamització al servei del funcionament de l’assemblea: 

a. Dia i ubicació fixe per a les assemblees. Dimarts 20.00 a Pça. Orfila i en cas de previsió de pluja, 

assegurar una ubicació alternativa i comunicar-ho amb la màxima antelació possible, així com 

garantir el material bàsic per cada assemblea: generador, gasolina, micròfon, altaveu, pancarta, 

retoladors, paper per escriure l’ordre del dia i l’horari. 

b. Proposta d’establir un temps màxim de duració de les assemblees. S’estableix una durada 

d’aproximadament  2 hores i la figura del temporitzador. 

c. Preparar un ordre del dia entre la informació que ens puguin facilitar les comissions via e-mail i 

la reunió d’intercomissions dels dimarts a les 19.00 a pça Orfila per acabar de definir l’ordre del 

dia. Possibilitat d'incloure temes nous en l'ordre del dia. Derivar-los a la comissió o assemblea. 

d. Proposta de que companys d’altres comissions participin com a moderadors/temporitzadors de 

les assemblees. 

e. Incorporació, si cal, de la intervenció de 2 representants de cada un dels punts de vista (a favor o 

en contra) per agilitzar la pressa de decisió  

f. Tenir en compte els manuals rebuts i la informació recopilada en relació a Dinamització 

d’assemblees per anar incorporant. 

g. Proposem que al principi de cada assemblea es resumeixin els consens assolits en l’assemblea 

anterior i dels temes que van quedar pendents. 

h. Proposem que l’ordre de les intervencions de les comissions sigui rotatiu, tenint en compte que 

els temes de més actualitat o més repercussió haurien de tenir la primera intervenció. També es 

donarà prioritat a les comissionis que no van participar  a l’anterior assemblea.  

i. Afegir la documentació aportada per les comissions a l’assemblea com un annexe de l’Acte de les 

assembles generals que enviarem als companys de comunicació. 

j. Pedagogia assembleària � No “votem”, “prenem decisions” - Proposta de com plantejar 

propostes i el sistema d'acords. (veure ACORDS PRESOS) 

k. Establir l'espai web del bloc per a poder enviar i llegir totes les propostes/idees/suggeriments que 

no hagin tingut cabuda en l'assemblea i les reflexions post-assemblea que permetin evaluar i 

millorar . 



 

 

 

 

2. Altres Tasques i d’organització interna de la comissió de dinamització: 

a. Proposta que des de la CDstap es mantingui un contacte amb les assemblees de la Pl.Catalunya. 

Encarregar-se de la logística i la infrastructura de les Assemblees de poble. 

b. Preparació del document COM FUNCIONEM? per a la web. *pendent* 

3. Propostes i Tasques en les que estem treballant: 

a. Participació en assemblea – Aclarir conceptes 

b. Crear, consensuar i actualitzar un calendari comú d’activitats (de totes les comissions: reunions, 

activitats, assemblees, mobilitzacions). Amb l’eina del googlecalendar i amb paper. 

c. Proposta de relació i recolzament a les altres comissions. Conèixer limitacions tècniques, de falta 

de informació, etc.. Gestionarem qüestions internes: recolzament comissions, suport logísitc, 

graella (google calendar) per evitar solapaments, etc. 

d. Proposta de possar un bústia de suggeriments als Centres Cívics  

e. Fer-nos ressò de les comissions.  

 

Finalment la reunió s'acaba amb el pacte que la Paula enviarà una proposta d'acta que caldrà que sigui 

revisada per la resta de companyes i companys de la CDstap. Després es podrà enviar a tothom (de les 

comissions). 

 


