
ACTA DE LA COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ

04/08/2011

Laia, Saül, Roger, Jesús, Txito, Albert.
Eva. Paula. Marta.
Enrique (Sanitat)

ORDRE DEL DIA

1. Valoració assemblea
2. Logística i “intercomis”.
3. Debat. Qui el fa? Moment per portar-hi el nostre?
4. Comissions que no fan acta. Dir-les-hi.
5. Document de la Divina. Està sencer?
6. Text que es va proposar de fer de Fites.
7. Gestió dels e-mails.
8. Propostes per a la propera assemblea.

1 VALORACIÓ ASSEMBLEA

T. De les millors assemblees que hi han hagut (irònic). 150 persones. No hi havia equip 
de so.

S. Un cúmul de despropòsits. En mig de l’assemblea un debat d’anar a l’església o no 
anar-hi.

R. La moderadora no em va agradar. A priori no li negaria a ningú que fes de 
moderador. Però a mi em va semblar que aquesta tirava molt pel dret. Sense que fos el 
sentit majoritari de l’assemblea

T. Tempo i les maneres de tallar de la moderadora.

S. Tercera: no va fer cas de l’assessorament de la comissió de dinamització.

A. Lo que més em va agradar va ser la cançó que va cantar al final. Aquesta noia va 
sortir per fer la moderació. Reflexió: encara que no ens agradi, hi han persones que no 
deurien fer de moderadors. ¿Té cap sentit fer un torn obert després de fer un debat?

R. Fer torn obert de qualsevol cosa o un torn obert del debat? Els debats es comencen 
amb torn obert i si s’allarga, fer torn tancat. El que es va fer va ser precisament a 
l’inrevés. L’ordre lògic és l’altre.

A. Pensava en torn tancat de 10-12 paraules i després el torn obert per a que no parlessin 
els de sempre.

L. [Respecte moderació] Tenim la sort de que cada dia apareix un moderador diferent. 
Considero que no es pot negar a ningú el dret a moderar. El que sí que es pot afavorir és 
en el moment d’intercomis afavorir el tàndem (que l’assemblea la moderi una persona i 
el debat una altra persona).



S. Sí, de totes maneres promovem la manera de petits grups per fer els debats.

L. Hem de ser conscients que nosaltres hem de procurar educar la gent.

E. Reflexions:

1. Fet de que falta tancament en els debats (conclusions).
2. Les assemblees no s’estan dinamitzant com s’haurien. Cal gent que participi i 

que sàpiga comunicar, si no sap comunicar, dinamització ha de fer recolzament.
3. Consens educació, nosaltres hem de treballar des del consens. Arguments 

vulgars i coses que queden en l’aire: jurídica. 

J. La universitat indignada farà un taller jurídica.

S. Com fer que no parlin sempre els mateixos?

E. Ja va participant la gent.

R. Afavorir l’eficiència o afavorir l’aprenentatge? Que sortís gent que no tenia tanta 
facilitat de paraula però que sortís a moderar, el debat de fons és el mateix. A priori ha 
de poder sortir tothom, per això va sortir la figura de l’acompanyant. Respecte el segon 
punt de l’E: fem recolzament i no moderem per no ser sempre els mateixos controlant 
l’assemblea. Que hi hagi sempre un acompanyant nostre i que si el moderador no ho fa 
bé, doncs li passem al damunt.

L. El que sí es pot fer és a Intercomis presentar-nos, d’aquesta manera ja estem fent una 
tasca de recolzament.

R. La pregunta que es feia estava molt clara, el que passa és que continguts va a entrar a 
debatre el contingut del document. No era el que tocava. Comissió jurídica: jo seguiría 
fent valoració de l’assemblea i que entrin propostes noves, seguim valorant i llavors 
anem a les propostes.

M. tema que no parlin els de sempre: S’ha fet lo d’ajuntar més la gent? El tema de que 
participi la gent de sempre és que surten els que tenen més cara, hem d’aconseguir un 
clima més relaxat: “no passa res si m’equivoco”.

A. Estic fart de sortir a parlar a totes les assemblees: estic fart de veure’m i sentir-me a 
mi mateix. A vegades veig coses i em resisteixo de dir-les. I també estic fart de no 
escoltar les opinions dels altres.

M. Tampoc no es tracta d’atropellar-nos.

P. A l’ultima assemblea, a l’església, faltava molta gent per fer votacions.

R. [P,] Jo et diria que l’assemblea va decidir seguir reunint-se a l’estiu amb certa 
periodicitat. Tothom tindrem sentit comú. A la següent assemblea es por derogar.

T. És lo que passa sempre.



S. A les votacions, les preguntes haurien de ser dos: “Vos sembla bé fer això?” i “Qui 
vindrà a fer-ho?” La opinió és una cosa i una altre cosa és voler o poder participar-hi.

R. A l’agost tenim dues assemblees: 16 i 30, el 30 serà de reactivació.

En. [info sobre Comissió Sanitat] Grupo de trabajo UI. La idea es aprovechar el impasse 
para retomar y clarificar ideas de cara al otoño caliente. La reunión del grupo se va a 
proponer al resto de barrios unas prioridades. Son tres: 1) Autodefensa (taller de 
formación de no violencia) y otros dos talleres. 2) Tema jurídico, la protección del que 
curra en la calle. 3) Estrategias inmediatas del 15M.
En estas tres estamos trabajando. En el blog aparecerá toda la info. 

L. Proposa recopilació i establir propostes.

R. L’únic era la comissió jurídica. També temes d eles actes i etc. Però ja estan en 
marxa.

2 LOGÍSTICA

A. És necessari que eliminem la incertesa pel que respecta a l’equip de so. 

L. En altres assemblees es van demanar contactes per l’equip de so.

A. Jo puc parlar amb la gent d’una associació que tenen equip de so. Avia’m si ens el 
poden deixar.

R. Es va aprovar comprar un equip de so. Alguna cosa petita

A. Quants vats? Amb 15 no serveix. Si el voleu, jo el puc deixar.

Altres idees: Ampli, Megàfon.

R. Quan es passi el mail de convocatòria de la següent assemblea, demanar-ho.

S. També es passa a intercomis. “Gent, no tenim equip de so. Si us plau, no el porteu 
directament, parleu amb nosaltres”.

L. Al setembre torna el Ricard.

R. Potser rascant en trèiem tres [equips de so] més.

T. Potser la gent no vol deixar-lo.

R. Doncs o fem les assemblees "a grito pelao" o...

En. Otra idea: aparato con batería al cinto.

A. Jo porto el meu equip de 15 vats per a la propera assemblea. Avia’m si funciona.



S. Tenim equip de so. Necessitem micro i allargo. Qui truca per demanar-ho?

E. Jo dimarts tinc festa, tot el dia disponible. Ho puc fer.

R. Millor si ho pots fer abans.

L’E. Es posarà en contacte amb micro+allargo dels diables. Cable de micro amb 
entrada de Jack

S. Qui va a intercomis?

L’E farà cadires. M i J aniran a intercomis.

T. Cartellera. Haig de preguntar abans de la intercomis quins actes hi ha.

A. 15 cadires que hi ha a la Gordi, la junta de l’associació de veïns me les ha demanat. 
A la junta els demanaré com a mínim tres mesos més. Suposo que no em diran que no.

L. A intercomis ho diem i als mitjans de comunicació de què disposem. Demanem 
cadires. Tu, A., a la junta els pots dir que al desembre tindran les seves cadires i els farà 
pensar “ostres, ens tornen les cadires quan les necessitem”. I demanem cadires a la resta 
d’entitats.

3 DEBAT

R. Jo aposto per portar el nostre debat, encara que ara per ara no els tenim acabat. 
Tenim el gràfic del Vinyes i el text de l’Albert. Es pot tirar per tal d’acabar-ho de 
completar. Jo crec que si no comencem el curs nou sense una proposta de dinamització 
de l’assemblea consensuada... [l’assemblea no funcionarà bé.] Ara tenim marge per 
quedar d’aquí a una setmana per tancar-lo i enviar-lo a la gent per a que se’l pugui mirar 
i discutir-lo el dijous 17.

S. Hem de preparar el text i el debat.

R. Jo faria el debat mètode Ori.

T. hi ha una llista de debats que es va consensuar, vols dir que la gent no vol aquests 
debats abans que uns d’altres? Encara que crec que el nostre és molt important, però 
aquella llista la varem aprovar.

R. D’acord, però la nostra és una proposta per a treballar a l’assemblea. És una cosa 
important que portem tres mesos endarrerida. Ara toca fer aquest pas. Com a mínim 
consensuar-lo una mica.

L. Cal que tothom tingui les idees prou aclarides, ja que és un debat difícil. Per tant. 
S’ha de preparar. Cal que sapiguem com l’encarem i com es duu a terme.

S. Jo veig que sí que és fàcil que s’aprovi i es consensuï. Però em preocupa que la gent 
no ho interioritzi. Potser esperar i fer-ho la primera [assemblea] de setembre. Però és 



urgent que la gent n’estigui convençuda. Cal fer-ho quan hi hagi més gent per tal que ho 
interioritzin.

M. Jo ho faria ara, per què els debats són més fàcils amb menys gent que amb molta. 
Ara arribem a un consens i al setembre la tornem a portar per terminar-ho de 
cohesionar. La part positiva de fer-ho ara és que serà més fàcil treballar-ho. Al Setembre 
ens veurem amb un bon marron si ho deixem.

P. Jo quedaria la setmana que ve per acabar-ho de treballar. A l’assemblea de 17 per 
veure la recepció de la gent, per agafar idees, i al setembre tornar-ho a portar per 
consensuar-ho.

L. Si la setmana que ve ho treballem, encara que no ho acabem acabarem el material i a 
l’assemblea fem un treball de “Ei, estem en això, què en penseu”. De cara al setembre, 
tindrem gent que ja sabrà de que s’està parlant i que en seran afins.

P. De cara al setembre tots estarem més centrats en accions i buscarem més això. 

T. Vos sembla bé? Com ho fem?

R. Fer una miqueta de intro, i després part per part. Jo ho faria en petit grup, resoldria 
dubtes primer i després anar a les esmenes.

S. No és debat, és treball en petit grup.

A. Els petits grups ho veig més pel 30 d’agost.

L. Al 30 ens allargarem massa.

S. El petit grup resol els dubtes, es fan els aclariments pertinents i nosaltres recollim el 
parer d’aquella assemblea i ho portem al setembre.

4 ACTA

R. Passar un mail de reforç positiu a totes les comissions per instar-los a que facin actes. 
Ho fa el R.

5 DOCUMENT DE LA DIVINA.

S. [La pregunta és] Si la setmana que ve anem a presentar això a l’assemblea.

R. Hem quedat d’aquí a una setmana per treballar-ho. Quedem el dia 11 i a última hora 
algú envia la proposta amb 4 dies de temps. R. Porta fotocopies per l’assemblea. Text 
Albert + Roger. L’Abert va fer un copy paste amb el text del R. Ens convoquem dijous 
a les vuit.

S. Hem de definir el text com quedarà. A part, s’ha de preparar la nostra intervenció. 
També es fa dijous.

6 DOCUMENTS FITES



P. Jo vaig dir que ho faria. Pensava presentar-ho el dia 16. No el puc tenir pel dia 11. De 
fet, el Jesús em va dir que m’ajudaría a fer-ho...

J. Ah... si?... ho vaig dir?

Tots. Sí!

J. Ah... pos vale ^^.

S. Comunicació assumirà els propers textos. Un cop a més farà una cosa similar però de 
tota Barcelona, coses fonamentals per exemple “S’han parat 16 desnonaments”. 

7 GESTIÓ DELS MAILS

E. Hi ha e-mails pendents per respondre. Hay demasiados gestores. Jo podré anar-ho 
mirant, però no amb la mateixa freqüència. Hi hauran e-mails que no podré contestar. 
Fins al 15S durant un mes.

S. S’ofereix per fer-ho fins al 30 Agost. Lo que podem fer-ho és buscar algun lloc amb 
wifi i aprendre a utilitzar el wordpress, com ens demana comunicació. Fer-ho un de 
nosaltres cada setmana.

R. La gent de la comissió es pensi d’autoproposar-se per gestionar els correus tant el de 
la comissió com el de l’assemblea. Perquè el fèiem el Saül i jo, i ara el S. Gestionarà els 
dos.

E. si els e-mails d’accions enviats a l’assemblea s’han d’enviar a assemblea?. 

S. Comunicació ho penja al Blog, al FB i al twitter. L’acord era que s’enviaven dos e-
mails des de l’assemblea: la convocatòria i l’acte i res més.

8 PROPOSTES PER A LA PROPERA ASSEMBLEA.

R. Són tres: 1) hem de veure què fem amb un debat, com es tria?  2) Comissió jurídica, 
com ho vehiculem? 3) tema lloc de cara tardor - hivern.

1)

R. Pel dimarts dia 16 quin debat es farà i com es tria. A l’acta consten per vots?

E. Parlar de l’hospital

S: Parlar de text amb pressupostos alternatius.

T. Temes de tardor calenta.

R. Tornem, com triem el tema de debat?



S. Es poden dir 4 temes i que sigui per Internet?

L. Demanar a l’assemblea que facin temes.

T. Tema sanitat. Cinefòrum.

M. Cal document previ per discutir.

R. No portaria cap cinefòrum, sinó imatges. Què millor que fer un debat que tingui 
conseqüències pràctiques després. Tema retallades sanitat. Per exemple de cara a la 
autogestió de la sanitat (SL), hi estem a favor?

L. Si es fa debat, la gent quan es presenta a un tema, fas un debat sobre una cosa que no 
coneixes, les NT poden donar un text, però els textos cansen, cal una presentació 
facilitadora, una imatge o una performance. Quan es proposa un debat s’ha de facilitar 
un previ.

P. Es va dir que estigues recolzat sempre en un document.

M. Clar, ha de ser un document que no siguin 30 p.

L. Jo penso, com a ciutadana participes a una cosa o d’altre i no t’has llegit tost els 
textos. 

P. Jo agafaria temes d’actualitat. Com t’arriben tantes coses de vegades...

L. Temes que siguin transversals.

S. Va, com ho triem? Internet?

M: Jo demanaria a les altres comissions si tenen temes per portar a debat. Quan estigui 
un tema, que surti una comissió que se n’ocupi.

S. Fem un monogràfic de sanitat i dinamització. L’objectiu bàsic és conscienciar la gent. 
S’ha de informar.

Sanitat es compromet a discutir-ho el dimecres i ens ho diran aquell mateix dia. Si no 
funciona això, és un punt més el dijous.

Enviar també el mail a d’altres comissions per si tenen temes per fer debats.

2)

R. No ho hem de fer nosaltres ni laboral.

E. És una necessitat no recollida.

R. Podem llençar-ho a l’assemblea.



P. Igual no cal una comissió sinó una xerrada.

En. Lo  importante es que tengamos el contacto adecuado como asamblea. Un pequeño 
grupo de trabajo que se comprometa a dar info concreta.

P. Va sortir una noia en una assemblea i va dir que s’oferia a fer assessorament. 

3)

T. Ocupar la Mercedes. La Can Fabra.

R. Jo parlaria a la gent de l’harmonia i tiraria pel dret. Si cal una inspecció nocturna a 
les naus i veure quins espais els podem okupar.

S. Però com ho fem? Passa per assemblea?

R. No. Primer ho parlem entre nosaltres i després ho passem a l’assemblea. A la propera 
assa traiem el tema. Dir que nosaltres som més partidaris de okupar un lloc. Jo em 
comprometo de parlar per lo bajini a veure què surt.

L. La Mercedes: no sé qui va estar fent paper a l’ajuntament per okupar-la. Si l’assoc. 
De veïns ho està treballant, unir-nos-hi.

S. No, perquè potser els interferim la seva lluita, ja que volen una nau. Nosaltres podem 
okupar l’altre. A més hi ha qüestions polítiques.

S. Ha vingut un xaval de l’hort i medi ambient. Per la UI es necessita un equip de so 
cada dia del dia 1 fins al 10. Ens ha ofert dos alternatives: demanar permisos al centre 
cívic de La sagrera. Això vol dir passar-ho per l’ajuntament. L’altra opció és anar a la 
comissió de festes de la Sagrera i demanar l’equip de so. Tercera alternativa: Equip de 
so que va a pedals de Pl. Catalunya.

S’AIXECA LA REUNIÓ.


