
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 25.05.2011 

 

PUNTS TRACTATS: 

1. Principis de la Comissió de Dinamització de l'Assemblea de Sant Andreu (CDstap) 

2. Funcions i tasques de la CDstap 

3. Altres propostes de funcionament, coordinació i organització. 

4. Organització de la CDstap 

 

ACORDS PRESOS: 

1. Principis de la CDstap: 

a. Democràcia participativa. Treballar en base a propostes sotmeses a debat, consens o votació en 

l’assemblea. 

b. Al servei de l’assemblea. Parlem de comissions i comissionats, no de responsables o líders. 

c. Proposar un sistema organitzatiu senzill, coherent i amb vocació de ser el màxim d’operatiu 

possible. 

2. Funcions i tasques de la CDstap 

a. Vetllar per un funcionament assembleari basat en els principis consensuats. 

i. Proposta de rotació de la dinamització de l’assemblea: 1 moderador, 1 que assigna la 

paraula, qui va a buscar el generador, ampli, micro i cadires… 

ii. Proposta de rotar l'assemblea pels diferents barris �fins que s'organitzi en els altres 

barris? O bé estem parlant en els diferents punts del mateix barri (expl. Anar de plaça en 

plaça...) em sap greu però estic espesa 

iii. Doble proposta sobre el calendari de l'assemblea: deixar-la fixa els dimarts o anar 

canviant de dia. 

iv. Proposta que les comissions siguin obertes: es pugui rotar entre elles. 

v. Proposta de com plantejar propostes i el sistema d'acords: 

1. Establir l'enunciat de la proposta de forma clara i concisa. La pregunta ha d'estar formulada de 

manera que es pugui respondre amb “sí”, “no” o “cal debatre”. 

2. Si davant una proposta hi ha diversitat d'opinions, obrir un torn tancat de paraula (en quant a 

temps, no en quant a nombre d'intervencions). Tornar a votar. 

3. Si no s'arriba a consens: 1. Que el grup en desacord prepari una contraproposta. 2. Si el plenari 

ho considera urgent, relegar els altres punts de l'ordre del dia i establir un diàleg més extens. 

4. Si no s'arriba a un consens després del debat: 1. Abandonar aquest punt com a “no consensuat”, 

o si és una qüestió de sí/no: establir una votació per majoria.  



 

b. Establir coordinació amb altres assemblees. 

i. Proposta que des de la CDstap es mantingui un contacte amb les assemblees de la 

Pl.Catalunya. Aquesta funció s’ha de decidir si és de la CDstap o de la CCstap 

c. Garantir el major grau d’eficiència i eficàcia possible en les assemblees. 

i. Acordar com ens disposem a la plaça: tots asseguts, cadires en un costat per la gent 

amb més dificultats, espai al centre per qui tingui el torn de paraula. 

ii. Fer pedagogia de la participació en assemblea: 

1. Recordar els gestos per poder-nos comunicar activament. Procurar no aplaudir, 

ja que entorpeix la fluïdesa de l’assemblea. 

2. Evitar reiteracions en els torns de paraula. 

3. Aclarir conceptes: torn obert de paraula, torn tancat, treball en les comissions, 

decisions en l'assemblea... 

4. Evitar les digressions en els torns tancats de paraula o quan s'està debatent un 

aspecte concret. 

5. Demanar un ús correcte del llenguatge, sense discriminar ni ofendre a ningú. 

iii. Garantir que a cada assemblea hi hagi un ordre del dia (i enviar-la amb anterioritat). 

1. Proposta que l’ordre del dia tingui un estàndard: 

a. Tria de les dinamitzadores 

b. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Torn tancat de paraula (10 intervencions) 

c. Parlen les comissions/comissionats/subcomissions 

d. Torn tancat de paraula per cada intervenció (establir un temps) 

e. Obertura de debat d’un tema que hagi estat majoritàriament reclamat. 

f. Resum dels aspectes tractats i acords presos. 

g. Recordatori del calendari. 

2. Proposta que les comissions enviïn amb anterioritat allò que considerin que ha 

de ser tractat a la següent assemblea. 

3. Proposta que un comissionat de cada comissió arribi 30 min abans de l’inici de 

l’assemblea i, juntament amb CDstap, poder confeccionar l’ordre del dia i la 

pauta horària. 

4. Proposta de recollir tot allò que l’assemblea consideri per l’ordre del dia de la 

següent reunió. 

iv. Establir una pauta horària relacionada amb els punts de l’ordre del dia. 

1. Proposem que si en cada assemblea no podem parlar de totes les comissions, 

s’haurà de fer de forma rotativa. 

v. Recollir sempre l’acta de l’assemblea i passar-la a les companyes de comunicació 



(CCstap). 

vi. Establir l'espai web del bloc per a poder enviar i llegir totes les 

propostes/idees/suggeriments que no hagin tingut cabuda en l'assemblea. 

 

d. Coordinar el treball dins l’assemblea i, per tant, entre comissions. 

i. Aglutinar tota la documentació generada (actes línies de treball) de les comissions, per 

poder garantir que no existeix una duplicitat de tasques o una superposició d’agenda (per 

exemple). 

ii. Crear, consensuar i actualitzar un calendari comú d’activitats (de totes les comissions: 

reunions, activitats, assemblees, mobilitzacions). Amb l’eina del googlecalendar i amb 

paper. 

 

e. Garantir les infraestructures: espais, materials, finançament. 

i. Proposta de gestió d'un micropressupost: fer un pot comú amb la voluntat, o amb 

especies. 

ii. Proposta de fer la custòdia del pot i justificar fins a l’últim cèntim totes les despeses que 

es puguin ocasionar (gasolina pel generador, impressió de material…) si no és que s'alça 

una comissió més específica. 

iii. Garantir l’existència d’un espai adequat per fer l’assemblea en cas de pluja o fred. 

iv. Garantir el material bàsic per cada assemblea: generador, gasolina, micròfon, altaveu, 

pancarta, retoladors, paper d’embalar (o quelcom similar per escriure l’ordre del dia i 

l’horari). 

 

f. Rebre encàrrecs de l’assemblea en relació a qualsevol de les funcions atribuïdes a la 

CDstap 

 

g. Dinamització de les assemblees 

i. Corresponsabilitzar a tothom de la gestió i dinamització del plenari: 

1. Proposta que cada comissió tingui els seus dinamitzadors, gestors de temps i 

d'ítems a tractar en el plenari i, per tant, dinamitzin una part de l'assemblea. 

ii. Evaluar i dur a l'assemblea la possibilitat, en cas que així es determini, d'ampliar la 

freqüència entre plenari i plenari. Proposar jornades de treball, no d'assemblea. 

iii. Proposta de posar un bústia de suggeriments o altres en cada assemblea. 

iv. Proposta que cada comissió ha de ser autònoma en la gestió dels seus actes. Podem 

ajudar-los a nivell de logística, però tendir a l'autogestió. 



v. Centralitzar el material per poder anar-lo a buscar. 

vi. Variar l’ordre de les intervencions de les comissions. 

 

3. Altres propostes de funcionament, coordinació i organització. 

a. Propostes de crear un grup de correu per tota l'Assemblea de Sant Andreu + grups de correu per 

cada comissió 

b. Proposta de crear adreces de correu de cada comissió 

c. Proposta de penjar les actes a internet. 

d. Proposta d'enviar allò que cada comissió durà al plenari en forma de consulta/proposta. 

e. Proposta de fer les reunions de les comissions en espais oberts 

f. Proposta de tenir bústies per recollir inf. als Centres Cívics de cada barri 

g. Proposta pels correus-llistes: que entre comissions només s'enviïn des de les adreces de cada 

comissió.  

h. Proposta conjunta amb CComunicació: fer/muntar/demanar/exigir cartelleres d'ús exclusiu per 

l'Assemblea de Sant Andreu (a la plaça o a altres indrets). 

i. Proposta de fer una recollida de material. 

 

4. Organització de la CDstap 

a. Proposta de canviar el nom d’organització per el de dinamitzador. 

b. Intentar que en la COstap hi hagi una persona de cada barri 

c. Diferències entre la COstap i la de comunicació. 

i. Proposta: CDstap a dins de l'Assemblea. Cap enfora: CCstap. 

d. Funcionament comissió: ens trobem dp de cada Ass Gral + comunicació virtual + si calgués, 

presencial 

e. Ens enviem només 2 correus a la setmana, 1 amb l'acta i l'altre recordant el què cal portar 

treballat per a la propera assemblea 

f. Cal un feedback amb les comissions per preparar l'Ass Gral 

g. assembleasantandreu@gmail.com gestionada per la CDstap 

h. Motivar les comissions petites. 

i. Fer-nos ressò de les comissions. 

j. Proposta d'establir l'àmbit territorial de l'assemblea. 

 

Finalment la reunió s'acaba amb el pacte que l'Oriol enviarà una proposta d'acta que caldrà que sigui revisada 

per la resta de companyes i companys de la CDstap. Després es podrà enviar a tothom (de les comissions). 

 


