
 

ACTE REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 19/07/2011 23:00 H – 6 ASSISTENTS 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Valoració l'Assemblea de 19/07/11  

2. Debat per la propera assemblea. 

3. Bústies (revisió de les opinions recollides) *** Només una dirigida a la comissió de dinamització 

4. Infraestructura propera Assemblea. 

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

 

1. Valoració de l'Assemblea de 19/07/11  

 

- Coincidim en que ha estat una assemblea diferent a la resta. El debat “Mètodes de Lluita” ha estat molt bé 

acollit per l’assemblea per els comentaris que han fet algunes persones i per la participació de moltes 

persones que mai havien parlat a l’assemblea. 

- És cert que l’assistència ha disminuït (accentuat per el període estival) .  

-  Les intervencions al debat s’han exposat de manera molt positiva, respectuosa i relaxada encara que 

representessin posicions “contràries” i en cap moment hi ha hagut conductes o comentaris ofensius o 

repetitius. Acordem per a la propera assemblea felicitar-nos a totes per la participació i l’actitud com a 

reforç positiu. 

-  Fem una reflexió col·lectiva sobre la finalitat del debat “Mètodes de Lluita” i sobre la seva dinàmica. Per una 

banda entenem que el fet de l’augment de participació és molt positiu a més de conèixer les persones que 

mai havien intervingut i les seves opinions. Per altre banda no compartim del tot el format de torn obert. La 

nostra aposta continua sent dinamitzar els debats en grups reduïts. 

- Em comentat si és necessari mantenir el torn obert de paraula quan hi ha hagut un debat d’aquesta mena, 

és a dir de torn obert de paraula. Entenem que és necessari mentre hi hagin persones esperant el torn, si no 

hauríem de plantejar-ho. 

- També ens hem adonat que els debats que en un futur es vagin fent haurien de ser més concrets, ja que 

quan el tema és massa ampli o general és més difícil que entre totes es pugui treure alguna conclusió.  

 



- Des de la comissió de comunicació s’ha proposat que s’hauria de reforçar els debats amb algun text 

relacionat. Acordem oferir-nos per fer aquesta tasca (amb la precaució de que siguin textos objectius) 

o com a mínim col·laborar amb altres comissions per que entre totes ho puguem fer. I afegir el text a 

l’ORDRE DEL DIA . 

- Degut a una opinió al debat que reflexionava sobre la consecució i seguiment dels acords presos o no 

durant les assemblees que ja portem, Acordem preparar un resum/esquema de les decisions presses 

des de la primera assemblea i dels fets assolits i materialitzats amb l’objectiu de entre totes valorar el 

1er trimestre de l’assemblea de STAP. En principi es preparà per la darrera assemblea d’Agost o primera de 

setembre 

- Com apunt de la reunió prèvia d’intercomissions s’ha comentat que ha anat bé i que s’han abortat els conats 

de debat. Aquest espai és exclusivament funcional per preparar l’ordre del dia. 

 

2. Debat per la propera assemblea. 

 

 

Parlar amb continguts (ho farà J) per saber si volen continuar el debat del document que van  preparar o 

limitar-ho a debatre si “Volem presentar un document al districte com a assemblea?”  

Primera opció:  

Si es decideix que SI  Debatre el contingut del document 

Alternativa:   

 

Recuperar el debat que va quedar com a segon més votat a l’anterior assemblea: “CRISI DEL DEUTE – EL 

CAS DE GRÈCIA”. En J. prepararia el text de suport. 

 

Altres debats 

 Cara l’Agost també es pot reprendre el debat “Mètodes de Lluita” concentrat en: 

Aspectes positius/negatius de les accions directes com desobediència civil, resistència, etc.. ¿Són 

mètodes vàlids? 

 Barris i pobles. ¿Com ens organitzem? ** Hem de preparar-ho * 

 

3. Bústies 

Comentem la única opinió recollida a la bústia de l’assemblea:  

“NO HI HA HAGUT RECOLÇAMENT AL MODERADOR EN MOMENTS DE PRESSA DE DECISIONS, PER 

QUÈ?” 



4. Infraestructura propera Assemblea i assistència a reunió intercomissions 

Planificació de recollida de cadires, equip de so (Pendent confirmar) i capçalera + agenda actes barris i BCN. 

S’acorden les persones que podran anar a la reunió d’intercomissions de 26/07/11. 

 

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

L’Al ens entrega el document que ha redactat complementant els que ja tenim fets i hem d’acabar de treballar. 

Un cop els tinguem preparats i consensuats, acordem que podríem proposar en un futur com a debat  a 

l’assemblea “Funcionament i metodologia de l’assemblea de STAP – El funcionament de l’Assemblea 

ens toca a tots.” 

 

S’acaba la reunió i quedem per dimarts 26/07/11 després de l’assemblea.  


