
 

ACTE REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 16/07/2011 11:30 H – 7 ASSISTENTS 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Revisió i aprovació document: manifest Dinamització i proposta sobre dinamització de debats a 

l'assemblea stap  

2. Infraestructura propera Assemblea. 

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

i preparar actes) 

 

ACORDS PRESOS: 

1. Revisió i aprovació document: manifest Dinamització i proposta sobre dinamització de debats a 

l'assemblea stap  

Es va revisar i consensuar el document que havia redactat l’O.B. amb les esmenes i aportacions posteriors 

fetes per la resta de la comissió per presentar-ho a l’assemblea del 19/07/11 amb l’objectiu de transmetre les 

nostres sensacions com a comissió i com a proposta de dinamitzar els debats o com a minin col·laborar amb 

altres comissions. 

El text a presentar és el següent: 

..................................................................................................... 

“La  Comissió de Dinamització va ser formada amb la intenció d' aportar tot allò que l' Assemblea de 

Sant Andreu necessita, des del material necessari durant aquesta, fins a com dur a terme l'Assemblea 

de la manera més democràtica i eficaç possible. 

Seguint aquests patrons que ens representen com a Comissió, vàrem dur a terme un document on 

s'exposava la manera de treballar de l'assemblea, que es va aprovar a la tercera Assemblea de Sant 

Andreu. El seguim fidelment, tot i que sempre s'hi poden afegir idees noves per part de les membres 

de l'Assemblea i també de les comissions. 

 



L'altra aportació que fem és la manera de dinamitzar els debats, sempre tenint molt clars els objectius 

que ens marca aquest  moviment de les persones indignades. A Sant Andreu, hem iniciat aquest 

debats utilitzant un determinat mètode, EL TORN OBERT DE PARAULA.  Fent l'avaluació  de l'anterior 

debat, considerem que, en el futur, seria important emprar altres mètodes de debat que facilitin la 

participació de la majoria de membres de l'assemblea. Per aquest motiu, us plantegem la preparació 

dels debats de la següent manera:  

Si és possible, preparar en col•laboració amb la comissió/persona que l'hagin proposat. Si no ho fós, 

la comissió de dinamització ho prepararia.  

En qualsevol cas, creiem que els objectius de qualsevol dinamització han de ser els següents: 

 Buscar la màxima col•laboració amb la comissió/persones implicades per plantejar el debat 

 Treballar en petits grups 

 Que tothom participi 

 Aprofundir en els diferents punts de vista que pot tenir l'assemblea 

Finalment, volem recordar que la Comissió de Dinamització està oberta a tothom,  que teniu les 

bústies repartides per a fer les vostres aportacions, i que ens reunim dos cops per setmana. I també 

volem felicitar-nos per la feina que estem fent des de Sant Andreu i destacar la voluntat d'avançar i la 

voluntat de millora que totes estem tenint.” 

..................................................................................................... 

2. Infraestructura propera Assemblea i assistència a reunió intercomissions 

Planificació de recollida de cadires, equip de so i capçalera. 

S’acorden les persones que podran anar a la reunió d’intercomissions de 19/07/11. 

 

3. Tasques pendents (revisió documents: proposta sobre metodologia de l'assemblea) 

Seguim treballant en els documents que s’han preparat a la comissió sobre la metodologia de l’assemblea i 

els fluxes de les opinions, propostes i presses de decisions. Encara ho hem de treballar més. 

 

S’acaba la reunió i quedem per dimarts 19/07/11 després de l’assemblea.  


