
Hola  a totes i tots! 
 
Voliem fer-vos arribar unes reflexions sobre el funcionament i organització democràtica 
de la pròpia assemblea. És una mena de resum del que vam estar parlant dijous a la 
reunió de la comissió arran de l'assemblea del dia 12.  Ho escrivim pensant en fer una 
mica d’autocrítica constructiva, perquè tots i totes ens poguem trobar representats en les 
decisions de l’assemblea.  

  

Hem parlat que potser va ser un error tractar primer el tema del document quan va ser 
evident que, com a mínim, entre els que es van manifestar, hi havia controvèrsia sobre si 
presentar un manifest davant les “autoritats” era o no una forma de lluita volguda per 
tothom. Nosaltres creiem que sí. A més, l’assemblea mateix ho ha fet en altres ocasions. 
Però evidentment, cadascú ha d’arribar a les seves conclusions. I l’assemblea a la 
decisió conjunta. 

  

Voldriem fer-vos arribar també una sèrie de propostes de millora de funcionament, amb 
la intenció que tot sigui més fàcil, eficaç i inclusiu. A veure què en penseu. 

  

• •        Seria bo que es fés un repàs de l’acta de l’assemblea prèvia.  

                 Aniria bé per:  

  

•        aprovar l’acta si s’escau, 

•        refrescar les memòries sobre els acords presos  

•        i per fer un seguiment de les accions i decisons consensuades. Sinó les 
assemblees poden convertir-se en un òrgan de decisions que no es 
materialitzen. 

  

• •        Creiem que la proposta d'ordre del dia s’hauria d'establir i donar a coneixer 
a l'assemblea (via mail, bloc,…) amb antelació per tal que tothom pugui anar 
preparat a l'assemblea i/o afegir punts d'interés amb temps i reflexió.  

 

  



• •        La priorització dels temes potser hauria de ser de més dens a més fàcil, per 
estar frescos en els temes més difícils i no arribar a extrems de decisió per 
esgotament. 

 

  

• •        El paper d’intercomissions hauria de ser el de facilitar l'elaboració de la 
proposta de l'ordre del dia, que no deixa de ser una proposta que pot ser 
acceptada o modificada a l’assemblea. No creiem que intercomissions pugui 
tenir dret de veto sobre les formes de desenvolupar l’assemblea. La proposta de 
dinamització de realitzar un pre-debat per grups petits creiem que era una bona 
manera de sentir les veus dels que no solen aixecar-se a parlar. Que podrien 
sorgir moltes més idees d'aquesta forma.   

  

• •        Tema de reflexió: “Quin ha de ser el paper de les comissions?”  

  

La comissió de continguts va distribuir un document per treballar-ho, modificar-ho, 
discutir-ho, transformar-lo per arribar a un consens entre totes, en una obertura que  
creiem necessària. Vam tenir la sensació que es menystinguia la nostra feina, en 
presentar un document alternatiu directamente a l’assemblea, enlloc d’unes crítiques 
dirigides a arribar a un document de consens. Entenem, però, que en això del 
respecte i la democràcia tots/totes estem aprenent. Que no decaigui!  

  

  

Per tant, proposem que entre totes mirem d'establir una mena de decàleg de bones 
pràctiques democràtiques, com a requisit bàsic per continuar treballant. Com ho veieu? 

 
Salut i endavant! 


