
 
 
 
 
 
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 14.06.2011 

 

PUNTS TRACTATS: 

1. Valoració Assemblea dimarts 14/06/11 

2. Temes pendent : bústia suggeriments / web 

3. Comissió Dinamització : gestió emocional  

4. Reunions última hora 

 

ACORDS PRESOS: 

1. Valoració assemblea: 

a. Traslladar a les comissions els objectius purament funcionals de la reunió 

d’intercomissions ( elaboració d’un ordre del dia ) i de la importància de què tots els 

membres de les comissions s’involucrin en les tasques assembleàries, i amb el què 

això implica, és a dir, assumir el paper de moderador, micro, acte, torn obert, sempre 

de caràcter rotatiu. 

Destacar la importància de fer un ordre del dia conjunt entre comissions. Ho fem via 

mail ( ho treballem en base al Doc ), i també anant per comissió per fer difusió ( rol 

dinamització, rol de la comissió amb qui es parli). 

      Es proposar destacar el fet d’arribar puntual a intercomis, i si no es pot venir, avisar.     

      Explicar perquè reunir-nos previ assemblea en l’assemblea. 

b. Recollir les opinions que ens diguin les comissions 

c. Hem establert què passarem a les reunions de comissions que tinguin aquesta 

setmana per comentar-lis els punts esmenats. Les comissions es plantegen la utilitat 

d’intercomis. Només ús funcional ( temps, ordre per comissions i per crear l’ordre del 

dia ). Coses a demanar en reu intercomis : que explicar / temps que necessiten / 

ordre d’importància / assignació de rols ) 

 

 



 

 

 

 

 d. Logística Assemblea : 

Material : 

- cadires  

- equip de so   

- Burra : si tenim electricista que s’encarregui no caldria burra.   

- Pla alternatiu per pluja : parròquia. Si plou no cal equip de so. 

- Reu intercomis : qui podrà estar ?  

-  

2. Temes Pendents 

a. Cassolada : en acampada 15’ diaris. Tornar a parlar de la freqüència en assemblea. 

b. Bústies : Proper dimarts en assemblea portem tothom qui pugui la seva feta. 

Començaríem per centre cívic i ja debatim a assemblea si ens encarreguem de 

districte o barri. Lema de la bústia : ST ANDREU INDIGNAT  

c. Blog :  

- Doc assemblea del blog : treure antic i posar nou + Doc Moderació 

Com Funcionem Dinamització : treure el que està posat i posar  

 

5. Comissió Dinamització : gestió emocional  

Com Estem ?  

 

6. Reunions última hora 

Intentar no fer-les, encara que quan es va fer era per dubtes urgents a solucionar. 

Proposta per Assembles : Affers exteriors (oberts a comentaris, debat ) 

Tasques : excel al mail 

 

 

 

 


