
 

    
 
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 21.06.2011 a les 22:30 h 

 

PUNTS TRACTATS: 

1. Valoració Assemblea i Intercomis dimarts 21/06/11 

2. Com vehicular propostes noves  

3. Immigració 

4. Tasques Dinamització : gestió emocional  

5. Logísitica Assemblea següent 

 

ACORDS PRESOS: 

1. Valoració assemblea: 

a.  Es comenta que ha estat una assemblea menys concorreguda que les anteriors. En el 

torn obert hi ha hagut propostes individuals que es volia votar ( es pot votar en torn obert ? ). 

Resposta : que a la proposta d’ordre del dia es comenti si algú té quelcom a afegir. Això no 

s’haurà de decidir sinó hi ha prèvia reflexió, el que es pot demanar per qui fa la proposta és el “ 

vot de suport “ no vinculant per la presa de decisions   ( s’haurà de portar a treball en comissions 

i decidir si s’inclou en per propera ordre del dia de l’assemblea ). 

Les propostes individuals : Temps de maduració de propostes per següent assemblea o fomentar 

més debat abans de portar-les a decidir. Acompanyament a la proposta. 

Educar a la gent en assemblea, consens, treball de propostes dintre comissió...  

Abans de fer propostes, s’ha d’explicar el perquè, raonament.  

El funcionament : fer document gràfic per metodologia a l’assemblea, i que per defecte es 

treballi amb aquesta metodologia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. Torn obert : es comenta la importància de la espontaneïtat i el fet de dir temes no parlats 

en assemblea.  

c. Reunió intercomis :  es veu que falta temps, hi ha moltes comissions que volen parlar. S’ha 

de prioritzar per per qui tingui temes a comentar.  

Treball de difusió a intercomis : ho continuem fent  

Rotacions de representants de comissions : Acompanyament per una persona de dinamització. 

Recollir sensacions. 

Tasques a fer :  

1. Proposta Metodològica 

2. Carta bones pràctiques 

 

2. Com vehicular propostes individuals : 

Us remeto al mail que va fer el R. 

 

“Per a un bon funcionament general de l'Assemblea, entenem que les propostes han de venir de 
part de les comissions, on s'han d'haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat 
col·lectivament. Ara bé, per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i 
donar veu a aquelles persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem 
que hi hagi dues possibilitats d'introduir propostes individuals. 
  
Propostes prèvies 
Entenem que són propostes que les persones poden pensar pel seu compte. Estiguin o no molt 
elaborades, recomanem que siguin treballades amb la comissió pertinent. Aquesta persona pot 
assistir a la comissió de forma puntual. Però fins i tot, recomanaríem que mirés de posar-se en 
contacte amb la comissió amb anterioritat: entenem que la proposta es pot fer arribar via email, 
via telèfon o via contacte personal; en aquest sentit, encoratgem les persones integrants de les 
comissions a tenir la disponibilitat de quedar esporàdicament amb persones que volen fer una 
proposta però que, per la raó que sigui, no poden assistir a la comissió. El que busquem és que 
totes les idees, fins i tot les personals, puguin ser treballades en les respectives comissions, que 
actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l'assemblea. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la comissió 
abans de l'Assemblea, pot mirar de parlar-hi just abans de començar. Si la comissió considera 
que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins el seu torn de paraula. Si no ho 
considera així, caldrà que la persona i la comissió quedin per treballar-la i presentar-la a la 
següent Assemblea. Si la persona, pel motiu que sigui, demana exposar la seva proposta sí o sí 
en aquella Assemblea (fins i tot contra la voluntat de la comissió), ho podrà fer en el torn obert de 
paraules del final de l'Assemblea, on la gent podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea 
vinent, però no votar la proposta en si. 
  
Propostes espontànies 
Són idees que poden sorgir durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la seva gènesi, són 
idees no treballades, no madurades ni estructurades, per tant, no es poden sometre a votació. 
Fins i tot, es pot donar el cas que sigui una idea que se li passa a algú pel cap sense presentar-
ho com a proposta, però que algú ho entengui així. En aquests casos, propostem que es recullin 
aquestes idees per part de la comissió pertinent. Això es pot fer per tres vies: 1, la persona, en 
acabar el seu torn d'intervenció, es dirigeix a la comissió pertinent per exposar la seva idea. 2, la 
comissió pertinent es dirigeix directament a buscar la persona, entenent que la seva idea és 
bona i que, treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la comissió. 3, la comissió de 
dinamització o el grup moderador de l'assemblea miraran de posar la persona i la comissió 
pertinent en contacte. 
Qualsevol altre tipus d'idees sorgides arran de l'Assemblea, in situ, caldrà exposar-les en el torn 
obert de paraules, on l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la propera 
Assemblea, però no votarà la proposta en si” . 
 

 

Punt 3, 4 i 5 pdts per diumenge 26/06/11 21:30 h 

 

 

 

 

 


