
Acta Dinamització 11 d´agostde 2011

Debat sobre l´organigrama i la presa de decisions de l´assemblea:
L´organigrama no està complert. Cal afegir: comissions, grups de treball, espai 
intercomisions enlloc d´intercomissions, etc.
L´explicació s´ha tornat a consensuar i el R refarà el document.
A l´organigrama caldria adjuntar les explicacions per a cada "element": intercomissions, 
espai intercomissions quan es faci, principis i funcions de cada comissió, subcomissió i 
grups de treball. Es farà més endavant.

Procés: 45 minuts
2 persones presentaran el text amb explicació i dibuixos.
Totes les de la comissió estarem pendents d´oferir ajuda als petits grups per aclarir 
dubtes. No participarem en els debats dels petits grups.
-Introducció: perquè hem fet aquest document.
-Breu explicació: a grans trets - 15 min.
-Resolució de dubtes (ni debat ni propostes)
-Distribució en petits grups (màxim 10 grups) -20 min.
-Debat en petits grups: aportacions, crítiques, esmenes, més dubtes, discussions...
-Buidatge: es llegeixen les aportacions de cada petit grup sense repetir-les i s´apunten a 
la pissarra - 10´.
Després es recullen els fulls i es fa un post al blog.
A la propera reunió es refarà del document per la posterior aprovació o no a la següent 
assemblea.

Material necessari per l´assemblea:
-10 fotocòpies de l´organigrama i de l´explicació corresponent (R)
-10 bolis (S)
-10 fulls en blanc (S)
-rotuladors (S)
-paper d´embalar (S)
-rotulador vileda (M)
-pissarra vileda (M)

En Lluís de Comunicació vol portar un ampli per provar-lo. Alberto, no cal que el portis 
tu!

Previsió d´Intercomissions:
Medi Ambient - 10´
Hort urbà - 5/10´
Universitat indignada - 10/15´
Sanitat - 30´



Dinamització - 45´
Elecció del debat (*)
Torn obert de paraula

(*) L´elecció del debat es farà en funció de la llista que es va fer en una assemblea 
passada (S).
També cal decidir qui dinamitarà aquest debat.

Petites aportacions que no quedaran reflexades en el document i que serien un bon 
motiu per convocar l´espai intercomissions:
-Consens: arribar a reflexar el major nombre de punts de vista. Cal aprendre humilitat i 
a cedir.
-Torn obert i tancat. Caldria explicar què és cada cosa.
-Si algú de fora de l´assemblea ve a explicar quelcom ho farà al principi de l´assemblea. 
Just després de l´aprovació de l´ordre del dia. No podrà en cap cas ser una proposta que 
se sotmeti a l´aprovació de l´assemblea.
-A vegades serà útil que les propostes sotmeses a l´aprovació de l´assemblea també 
continguin una consulta sobre quanta gent participarà en aquesta proposta.
-Quan es presenti una proposta a l´assemblea, caldria que s´hi fessin constar també els 
punts positius i negatius de la proposta. 
-Cal que dinamització vigili el compliment de les resolucions de l´assemblea. Cal fer 
que l´assemblea es responsabilitzi de les seves decisions. Igualment passa amb les 
comissions.
-Cal que durant les votacions es comptin els vots.
-Cal fer una tasca de conscienciació sobre els inconvenients de treballar en assemblees: 
tot va més lent i cal que les coses es facin amb una previsió de temps més gran. No es 
pot fer res amb inmediatesa.


