
 

 

 

ACTA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DINAMITZACIÓ PER ACLARIR DUBTES 

 

Data: 12.06.2011 

PUNTS TRACTATS 
• Temes pendents i distribució de correus rebuts 
• Distribució de l’espai de l’assemblea de dimarts 14/06 
• Logística per l’assemblea.  
• Avisos i recordatoris des de dinamització i google calendar 
• Elaboració de documents : com funcionem per enviar a comunicació. 
• Elaboració de documents : funcionament assembleari i procediment de comunicació d’un acte 

o activitat establerta. 
 
 
1. Logística de l’ Assemblea : 

-  en reunió intercomissions preguntar Qui s’ofereix per : 
         moderar - agafar torn de paraula - agafar acte - portar micro  

         Acampada  i per l’assemblea, fer vies/passadissos, distribució de l’espai per l’assemblea. Anar a buscar 
cadires, que es posaran en 4 cantonades per fora de la rotllana formada per la gent asseguda al terra. 
Material . 
          - cadires ( 
          - projector  
          - equip de so i micro  
          - Burra  
          - Ordinador  
          - Pantalla  
 
Seguiment temes no consensuats en assemblea. Ho fa cada comissió.? 
Recordatori com a molt 1 c / set 
Actes i assemblea, recordatori del què s’ha aprovat, si més no, destacar en assemblea coses de l’acte. 
A l’acte hauria d’estar reflexat clarament el què s’ha proposat i el que s’ha aprovat.  
En els documents de comissions demanen que estigui l’acte perquè qui prengui acte en assemblea no hagi 
de buscar-ho tot. Dir-ho a intercomis. 
 
Divendres 17/06 proposta d’assemblea extraordinària per preparar document de mínims. 
 
Dinamització fa el recordatori de la reunió intercomissions i Dinamització des d’assemblea de la data i lloc 
d’assemblea general. 
Qui va de dinamització a intercomis dimarts 19 h ? 
Per la següent assemblea no cal generador, està ja a acampada 
Suport a altres comissions. Dinàmiques a tenir en compte. Deixar el recurs al blog, com fer una reunió? 
 
Explicar els nostres perquès, com funcionem ? Per enviar-ho a comunicació. 
LLISTA DE COSES QUE HEM FET; EN QUÈ TREBALLEM ?  
       - Google calendar 
       - Ubicació assemblees i alternatives 
       - infraestructura assemblea i actes 



       - Proposar intercomis 
       - contacte barris i assemblea de barris 
       - gestió de 2 mails . dinamització i assemblea 
       - coordinació comunicació 
       - pedagogia assemblea ( doc moderació, doc dinamització i assemblees, mail recordatori intercomis, 
temporalització i rotació, propostes.) 
        

2. Google calendar està actiu per posar activitats.Hi ha comissions que encara no l’han vinculat. 
Enviem convidació o e-mail per que totes hi estiguin. 
 
Quan escrivim mails intentar no dir “ahir” o “demà”, sinó posar data perquè no hi hagin equivocacions. 
 
El mail d’assemblea el porten dos persones des de dinamització i 2 de comunicació. 
 
Durant l’acampada els actes passen a Acció 
 

3. Pendents . 
- Mail prioritats que envia un particular, llegir-ho per tenir-ho en compte. A tall de resum,  
proposa actualitzar els temes i l’aplicació del Doodle 
- Revista acelobert, enviar mail perquè coneguin el blog i que agafin el que vulguin. 
- Respecte el mail d’autoorganització de Pl Catalunya, demanant informació varia de nosaltres, contestem i ho 
xerrem per contestar-li definitivament. 
- Revista de Pl Catalunya especial pel 14-15 juny, escriu mail perquè ens la portin a acampada St Andreu.  
- Pendent Doc. Funcionament  
- Pendent : bústies  per centre cívics, AVV  ... 
- pendent que estigui el Foro en marxa per crear debat. 
 
Com solucionar els “pendents” ? Sobretot contestar mails. 


