
 

ACTE REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

Data: 12.07.2011 22:30 H – 9 ASSISTENTS 

 

ORDRE DEL DIA: 

- Bústies ** Repàs d’ubicacions i recollides ** 

- Revisió Assemblea.  

- Reflexions sobre la nostre tasca de dinamització dins l’assemblea i repàs de punts a millorar dins la 

comissió. 

 

1. Revisió de l'Assemblea de 12/07/11 

En aquesta ocasió, l’O.G. ens presenta a la família Diana-Pen. Una dinàmica participativa que consisteix per 

una banda en aportar la teva opinió individual sobre el funcionament general de l’assembla puntuant en una 

diana i del 0 al 10 els aspectes més generals i calculant desprès la mitjana de totes les aportacions, tot seguit: 

Tema Mitjana 

Infraestructures 5,2 

Intercomissions 3,75 

Moderació assemblea 8 

Participació 5 

Debat 3,6 

Altres 3,6 

** ADJUNTEM PDF AMB DIANES  

Per altre banda i a banda d’aquest valor numèric, repassem els temes col·lectivament. 

 

- Va faltar posar el cartell informatiu i va haver-hi certa descoordinació en el muntatge. S’acorda fer un 

protocol per millorar aquest punt i assegurar persones. Varem parlar dels rols. 

- S’ha d’introduir recolç positiu a la moderació (va faltar portar guia per moderar). 

- Per la pluja no s’han pogut portar a terme els debats del Document de Continguts ni el de Mètodes de 

Lluita. Es faràn a la propera assemblea. 

-  Donat que a intercomissions ja es va tombar la proposta que havíem preparat per dinamitzar el 

debat, entenem que sigui la pròpia comissió de continguts la que dinamitzi el debat del Document 



de continguts. Sempre estem oberts en cas que ho necessitin. 

- També hem estat reflexionant sobre la nostre tasca de dinamització dins l’assemblea i analitzant si es 

que no hem sabut fer arribar el que fem a la resta de comissions i a l’assemblea i hem decidit fer un 

manifest amb els nostres sentiments al respecte que portarem a l'assemblea de dimarts i sempre 

generant reforç positiu, fugint del victimisme.(OL) 

 

- Per a la dinamització del debat de Mètodes de Lluita estàvem dividits: per una banda sentim que no ho 

volem dinamitzar nosaltres perquè l'assemblea ja ho ha tombat i d'altra banda com la S s’havia prestat a 

dinamitzar-lo i ho estava preparant, es va decidir contactar via e-mail amb ella per per posar-la al dia i 

comentar les opcions: 

 

- dinamitzar-lo a títol individual (si l'assemblea aprova la proposta) seguint la línia del treball que es va fer o 

tornant a repensar la forma amb les persones que es vulguin apuntar, però no des de dinamització, que hem 

decidit que de moment no dinamitzarem debats que no siguin nostres. 

 

- com a alternativa proposaríem la mínima dinamització possible (que és una mica la idea de dinamització a 

partir d'ara, baixar una mica la nostra presència i delegar més) proposarem a l'assemblea que s'obri un torn 

de paraula explicant que l'objectiu del debat no es arribar a cap acord, perquè entenem que segurament en 

aquest tema venim de postures molt diferents, però està bé saber on estem sobre les formes de lluita, sentir 

el màxim d'opinions possibles dels membres de l'assemblea intentant enfocar-nos més en el que compartim 

que en el que ens separa, que només pel fet d'estar a l'assemblea ja devem compartir molt, reforçant molt la 

idea del respecte, de la riquesa que suposa tenir un espai per expressar les diverses opinions, només per 

saber què pensem sobre aquest tema. 

 

- També hem comentat que a la reunió d’intercomissions només ens pronunciem en temes de l’ordre del dia. 

Rebaixar-ho. 

-  

- Com a comissió prepararem el debat Barris i Pobles. (tema a treballar)  per assemblea 30/08/11 

 

PUNTS NO TRACTATS  

- Logística propera assemblea 

- Tasques i Documents per fer/discutir/apovar: 

 

Pròxima reunió Comissió Dinamització: Dissabte 16 a les 11:00h a La Divina. 


