
 
La  Comissió de Dinamització va ser formada amb la intenció d' aportar tot 
allò que l' Assemblea de Sant Andreu necessita, des del material necessari 
durant aquesta, fins a com dur a terme l'Assemblea de la manera més 
democràtica i eficaç possible. 
 
Seguint aquests patrons que ens representen com a Comissió, vàrem dur a 
terme un document on s'exposava la manera de treballar de l'assemblea, que 
es va aprovar a la tercera Assemblea de Sant Andreu. El seguim fidelment, 
tot i que sempre s'hi poden afegir idees noves per part de les membres de 
l'Assemblea i també de les comissions. 
 
L'altra aportació que fem és la manera de dinamitzar els debats, sempre 
tenint molt clars els objectius que ens marca aquest  moviment de les 
persones indignades. A Sant Andreu, hem iniciat aquest debats utilitzant un 
determinat mètode, EL TORN OBERT DE PARAULA.  Fent l'avaluació  de 
l'anterior debat, considerem que, en el futur, seria important emprar altres 
mètodes de debat que facilitin la participació de la majoria de membres de 
l'assemblea. Per aquest motiu, us plantegem la preparació dels debats de la 
següent manera:  
 
Si és possible, preparar en col·laboració amb la comissió/persona que l'hagin 
proposat. Si no ho fós, la comissió de dinamització ho prepararia.  
 
En qualsevol cas, creiem que els objectius de qualsevol dinamització han de 
ser els següents: 
 

− Buscar la màxima col·laboració amb la comissió/persones implicades 
per plantejar el debat 

− Treballar en petits grups 
− Que tothom participi 
− Aprofundir en els diferents punts de vista que pot tenir l'assemblea 

 
 
Finalment, volem recordar que la Comissió de Dinamització està oberta a 
tothom,  que teniu les bústies repartides per a fer les vostres aportacions, i 
que ens reunim dos cops per setmana. I també volem felicitar-nos per la feina 
que estem fent des de Sant Andreu i destacar la voluntat d'avançar i la 
voluntat de millora que totes estem tenint.  
 
 
 


