
Reunió Comissió Dinamitzacio 26 De Juny 

 

Propòsta ordre del dia 

 

1) Barris i Pobles 

2) Gestió Vots Negatius 

3) Comissió Inmigració 

4) Espai Intercomissions 

5) Tasques pendents i Logística 

 

S’aprova. 

 

BARRIS I POBLES 

 

L’E i la P ens informen de l’assamblea de Barris i Pobles. No era per prendre 

decisions, sinó de caire informatiu i perquè els barris que prèviament haguessin 

arribat al consens a l’assemblea presentessin les seves propostes sobre com 

ens organitzem els barris a partir d’ara. 

Coordinadora de Barris no entén la figura d’Extensió. Hi ha un conflicte de 

competències. Aquest conflicte, ara per ara, resta sense solucionar. 

 

Desde coordinadora de barris enviaran un mail a tots els barris per explicar lo 

que estàn fent i contactar amb la resta d’assamblees 

 

O: Tenía entés que la coordinadora era més recent, feia referència a les 

assamblees socials de barri del 29S. Aquí en el barri es supossa que hi havia 

una. 

 

En realitat va surgir avans del 29S i va coordinar la vaga del 29S. Aquí SA 

l’assamblea social estava com congelada. 

 

S’havia recollit, en anteriors actes, la idea de que la assamblea de SA Indigna’t 

no era aquesta assamblea. L’Assamblea Social esta més polititzada, està 



definida com a anticapitalista. Sorgía a partir de gent associada per coordinar 

un espai amb més gent.  

 

Des de l’assamblea de Barris i Pobles es fan les següents sugerències: 

 

Discutir el dèficit democràtic a assamblees. 

Auto-avaluacio. 

Elaborar calendari comu a totes les assamblees de barris. 

Compartir experiències i documents. 

 

Es demana portar les següents preguntes a les Assamblees de poble 

 Com millorar la participació? 

 Propostes comunes com assamblees de barris? 

 Accions que volem fer en tres o sis mesos o de cara a la taror sobretot, 

fer algo sonat al setembre. 

 

R: la primera pregunta sí que és per debatre en assamblea. Les altres dúes 

semble millor tracarles a les comissions. Portar proposta de funcionament, 

especialment propostes individuals. Es poden incloure en un mateix punt. 

Marta: La primera pregunta ens la podem prendre amb una mica més de 

calma. 

Sl: Les paperetes poden servir per a que la gent que no s’atreveix a parlar a 

l’assamblea o no té accès a correu-e.  

 

Concluïm que la primera pregunta la portem a l’assamblea. Les altres dues 

decidim portar-les principalment com treball a comissions, pero també fer-les 

públiques al blog i demanar que la gent reflexioni i porti propostes a les bústies. 

Concebim les bústies com una eina per donar veu a les persones que no 

estiguin a comissions i que no tinguin accès a internet. 

 

Es fixen aquestes datas importants 

(estem preparant una llista amb les dates i ubicacions exactes) 

30 Juny: reunió de financers - Passeig de gracia numero 5 de 13 a 15’30 i a la 

tarda a partir de 18:00 per protestar contra el santander. 



 10 Juliol Propera trobada de barris i pobles a les 18 al quiosc del llac de 

Ciutadella. 

 21 Jul: Retallades al parlament. Aprovació definitiva llei omnibus. 

L’acta de l’assemblea de barris i pobles està penjada a 

www.acampadaBCN.wordpress.com 

 

VOTS NEGATIUS 

 

Un dels assemblearis que va intervenir a l’anterior assemblea té una proposta 

per gestionar els vots negatius i la portarà a l’assamblea de poble. 

 

La S  proposa fer més pedagogía dels gestos, no restringir-la a les votacions, 

així ens podrem fer una idea de l’acollida de les propostes abans de votar-les. 

 

Distingir entre torn obert espontani i torn obert dintre de la comissió. 

 

Rg i O: Ens preocupa com donar més pes al diàleg (el debat surt quan 

l’assamblea vol debat) No és necessari fer un debat abans de conneixer la 

rebuda, demanant precs i preguntes. Optimitzar el temps: més espai de diàleg i 

menys informacions. 

 

L: Presentació de l’assamblea, Igual que racordem el símbols, recordem que hi 

ha uns punts que hem de treballar, com per exemple “no es prendràn acords al 

torn obert de paralues, etc.” I després presnetar moderador i etc. 

 

S: Com gestionem les propostes que es porten a assamblees?? Individuals per 

una banda i de comissions per l’altra. Les comissionals, si no s’aconsegueix 

acord o si es rejecten, es tornen a portar a les comissions.  

 

O: El funcionament habitual. Proposta nova: que es porti a l’assamblea 

següent. Es demanan precs i preguntes  

Desacords: o número mínim o consens total. Si és només un, se li donen 3 

minuts. Si hi ha una majoría que està en desacord, portem la votació a 

l’assamblea següent. 

http://www.acampadabcn.wordpress.com/


 

Experiment: Tota minoría respecte una proposta es preguntará per debat. Si hi 

ha debat, torn tancat de paraules. Si s’encalla, o a les comissions o es torna a 

votar a la següent assamblea.  

 

Conclusió: 

 

 Es decideix treballar per reduïr els punts del día a la reunió d’intercomis 

d’abans de l’assemblea amb l’objectiu de dedicar i disposar de més 

temps per el debat sense que s’eternitzi l’assemblea. Hauríem de tenir 

en compte (no sé si ja es fa o no) les comissions que podrien d’alguna 

manera sentir-se perjudicades o que considerin que tenen poc temps per 

exposar. 

 

 Es decideix treballar pel concens i per aixó s’ha de saber cedir i saber 

delegar a les comissions la feina que els pertoca. 

 

 Decidim fer més pedagogía dels gestos, per afavorir-ne l’ús. 

 

 No es prendràn decisions al torn obert de paraula. 

 

 Decidim demanar prec i preguntes després de presentar propostes. 

 

 Les propostes individuals noves s’informaràn a l’assamblea però es 

discutiràn i consultaràn a l’assamblea següent. 

 

 Decidir que a l’assamblea no es “vota” sino que es “consulta”, es fa 

consulta popular. 

 

 Decidim que provarem aquest sistema de consulta en l’assamblea del 28 

de Juny. Davant tota minoría respecte una proposta es preguntarà per 

debat. Si hi ha debat, aquest es farà mitjançant torn de paraules tancat 

en temps i en número de paraules. Si el debat s’encalla, es portarà 

aquella proposta a la següent assamblea. 



 

 Decidim que portarem tot aixó com a consulta a l’assamblea a través de 

la pregunta de com millorar la participació (o sigui que inclourem el tema 

del dèficit democràtic i la gestió dels vots negatius) 

 

INMIGRACIÓ 

 

M: Es proposa que el treball d’aquesta comissió es faci de forma trnasversal. 

Caldria, doncs, fer-ho en intercomissions. 

 

Comissió: Es planteja que sigui una comissió no transversal, com qualsevol 

altra comissió. O sigui que la gent que hi volgui treballar, que la formi. 

 

INTERCOMISSIONS 

 

Las setmana pasada l’assemblea va decidir formar-la. No és el mateix que la 

reunió que es fa abans de l’assemblea. Hem de decidir com funcionarà. 

 

Ha de ser una questió d’organització pura i dura, no de debat. 

L: Fer-ne una abans que acabi l’estiu per que al setembre, davant els canvis 

propis de l’estiu, se sàpiga quines coses estava treballant cada comissió i que 

no morin les idees. 

 

S’aprova. 

 

Rg: no cal que ho diem a l’assamblea, no és urgent. Dimarts definició objectius 

i estructura de l’espai intercomissions. 

 

S’aprova 

 

LOGISTICA DE L’ASSAMBLEA 

 

 Llum 

 



D’aixó s’encarrega el S. 

 

 Cadires 

 

L: Problema de les cadires: l’AV tanca a les 9.00 Cadires a AV nord. Jaume 

Roig té furgoneta, li podem demanar. L’Alberto, que s’encarrega de dir-ho 

necessita saber-ho ja, com a màxim demà al matí. Local dels D i la Gordissima 

també té cadires.  

 

Decidim agafar les cadires de la Gordi. 

 

L: proposa montar un calendari de cara al setembre per colaboració de les 

entitats i comercians. 

 

S’aprova 

 

El R és l’última setmana que ens pot deixar el cotxe. 

 

Es demanarà a Comunicació que penjin l’acta el mateix día que els enviem. 

 

Diem de demanar col·laboració en infraestructura, en acabar les assamblees. 

 

S’aprova 

 

Que no s’ens olblidi dir que la següent assamblea es fará el dimarts següents.  

 

 Bústies 

 

Bústies. On es deixen? Als centres cívis i a l’Assemblea. L: Ha de ser un lloc 

físic i públic, que tothom el vegi i parlar amb l’entitat per a que els respecti i no 

els llenci. 

 

 

 



 

Decidim facilitar paper i bolis per a que la gent hi escrigui les seves idees. Una 

pregunta és què en fem de les paperetes una vegades les aboquem de les 

bústies. Decidim adressar-les a les comissions pertinents. Demanem que quedi 

clar que l’objectíu de les bústies és fer que la gent s’expressi. 

 


