
Passos a seguir quan es fa una reunió 

 

1.- Qui dinamitza la reunió? 

- Controla el temps, redirigeix el debat cap allò que es vol parlar, resumeix al moment les  

conclusions a les que s´ha arribat, facilitarà que l'assemblea sigui útil, participativa, 

deliberativa, en definitiva que sigui un espai de treball. 

 

2.- Qui pren la paraula? 

- Apunta tothom que vol parlar i cedeix la paraula dins d´un ordre. Si algú es "cola" li diu que 

s´esperi fins que li toqui. 

- Cal aclarir abans si és possible replicar una alusió directa o cal posar-se a la llista de les que 

volen parlar. 

 

3.- Qui pren acta? 

- Cal que apunti allò que s´ha dit, però sobretot, cal que apunti les conclusions a les que s´ha 

arribat. 

 

4.- Elaboració d´un ordre del dia. 

Si es pot fer amb anticipació, via mail, millor. Un cop a la reunió es podran afegir els punts que 

la comissió consideri necessaris. 

- Es poden ordenar/prioritzar els punts. 

 

5.- Cal marcar una hora de finalització de la reunió. 

 

6.- Cal decidir què és el que es vol comunicar a l´Assemblea dels dimarts (si es vol comunicar 

quelcom) i què es vol que l´Assemblea decideixi (si cal que decideixi quelcom). 

- Cal fer una estimació del temps que portarà per poder-lo dir a intercomissions. 

- Cal decidir qui anirà a intercomissions els dimarts a les 19h. 

- Si es necessita qualsevol tipus de suport tècnic cal avisar dinamització amb temps 

(dinamitzaciosantandreu@gmail.com) 

- Recordem que abans de fer que l´assemblea decideixi, cal explicar què volem aconseguir, els 

pros i les contres i que la pregunta formulada a l´assemblea es pugui contestar amb un "sí", 

"no", o "cal debatre". 

 

7.- Després de fer la reunió cal picar l´acta, posar-li títol, datar-la i enviar-la a: 

- la resta de membres de la comissió. 

- assembleasantandreu@gmail.com 

- santandreucomunicacio@gmail.com 

Després cal penjar a l´acta a l´apartat de la comissió/subcomissió que correspongui. 
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