
PROPOSTA METODOLÒGICA DE FUNCIONAMENT

ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU DE PALOMAR

A. QÜESTIONS GENERALS

A.1 L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions en nom de les persones 
indignades de Sant Andreu i on es desenvoluparan els debats més importants.

A.2 Les comissions tindran un paper central a l’hora de fer propostes – de debat o de 
presa de decisions – a l’assemblea,  tot  i  que les persones a títol  individual  també hi  
podran fer les seves aportacions.

A.3 El mètode de presa de decisions de l'Assemblea serà per consens. Entenent que 
consens no és sinònim d'unanimitat, l'Assemblea haurà de treballar per buscar el debat 
com a via per arribar-hi, de la mateixa manera que les persones haurem d'aprendre a 
cedir.

A.4 Només en cas que no es pugui arribar al consens, havent acostat posicions, les 
decisions se sotmetran a votació.

B. DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA)

B.1 Una hora abans de cada assemblea es reunirà un representant de cada comissió 
(intercomissions) per elaborar la proposta d’ordre del dia. També es garantirà que hi hagi  
una persona que la moderi i les altres persones que calguin pel seu bon funcionament.

B.2 A l’ordre del dia, de manera estàndard, hi haurà els següents punts: propostes o 
informacions  de  les  comissions,  torn  de  paraules,  debat  i  micròfon  obert.  Tanmateix, 
l'ordre del dia que proposi intercomissions se sotmetrà a votació de l'Assemblea, que el 
pot modificar en allò que consideri convenient.

B.3 De l'Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a desenvolupar per 
les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta.

B.4 Tant  l'acta  com  la  feina  de  les  comissions  (actes  de  les  reunions,  propostes, 
convocatòries,  etc.)  serà  publicada  a  internet  utilitzant  els  diferents  canals  de  què 
disposem (email, twitter, blog, facebook...) en funció del que es tracti.

B.5 La  “reunió  d'intercomissions”  tindrà  només caràcter  de  coordinació  i  cap poder 
decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne el  
seu treball.

B.6 Del treball de les comissions i les aportacions que hagin pogut rebre, en sortiran les 
noves propostes que portaran a debat a l'Assemblea. Aquestes propostes es recolliran a 
la trobada d'intercomissions una hora abans de cada assemblea, de cara a configurar la 
proposta inicial d'ordre del dia per a l'Assemblea.



C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA

C.1 Per a un bon funcionament general de l'Assemblea, entenem que les propostes 
han de venir de part de les comissions, on s'han d'haver treballat, discutit pros i contres, i  
elaborat  col·lectivament.  Això  servirà  tant  per  garantir  que a l’assemblea es presentin 
propostes prou treballades, com pel respecte que mereixen les comissions i les persones 
que les formen per l'esforç i les hores que hi han invertit.

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, 
que es puguin respondre clarament amb un Sí o un No.

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps 
per resoldre dubtes que puguin servir per evitar o bé propiciar un debat sobre la proposta.

C.4 En aquesta línia de clarificació, seria recomanable que les comissions exposessin 
pros i contres de la proposta; d'aquesta manera, es pot ajudar que tothom interioritzi molt  
millor la proposta i se la faci seva, tot veient-ne tant la part positiva com la negativa.

D. METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS

D.1 Si una proposta genera molt de debat o controvèrsia, s'obriran torns de paraules 
per fomentar l'exposició de dubtes, arguments en un sentit o altre, etc., per generar debat  
i poder buscant un punt de consens, tot cedint postures inicials i acostant posicions.

D.2 Els torns seran oberts o tancats en funció de la importància que l'Assemblea li doni 
al debat, del temps de què es disposi, etc. Es recomana primerament fer un torn obert de 
paraules, per tal de deixar fruir el màxim d'aportacions de la gent, i després, si calgués, fer  
un torn tancat, ja fos perquè s'acaba el temps o perquè es donen arguments, repetits, etc.

D.3 Si tot i així no s'arribés a un consens, la comissió que presenta la proposta pot 
decidir  (recollint  el  sentir  de l'Assemblea)  de postposar la  proposta i  presentar-la a la 
següent Assemblea (tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es 
recomana la  participació  activa  de la  gent  que les  ha expressat),  o  bé  sotmetre-la  a 
votació. I quan la palmi el Fraga, anirem a les 20h a Canaletes.

D.4 Seria recomanable no haver  de presentar la mateixa proposta en més de dues 
Assemblees, per tal no de cansar la gent ni  que la comissió treballi  en va. En aquest 
sentit,  si  en  una  segona  Assemblea  la  proposta  segueix  sense  recollir  un  consens 
favorable, seria recomanable que la comissió retirés la proposta o la sotmetés a votació.  
Tanmateix, és quelcom que queda completament a decisió de la comissió.

D.5 En cas sotmetre-ho a votació, caldrà que una majoria qualificada hi estigui d'acord.  
Aquesta majoria qualificada pot variar de la majoria absoluta (50% dels vots + 1) fins al  
percentatge que es consider oportú (2/3 – 67%, 3/4 – 75%...)



E. PROPOSTES INDIVIDUALS

E.1 Per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i donar veu a 
aquelles persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem que hi 
hagi dues possibilitats d'introduir propostes individuals.

E.2 Les propostes “prèvies”

E.2.1 Entenem  que  són  propostes  que  les  persones  poden  pensar  pel  seu  compte. 
Estiguin  o  no  molt  elaborades,  recomanem  que  siguin  treballades  amb  la  comissió 
pertinent. Aquesta persona pot assistir  a la comissió de forma puntual. Però fins i tot, 
recomanaríem que  mirés  de  posar-se  en  contacte  amb  la  comissió  amb  anterioritat: 
entenem que la proposta es pot fer arribar via email, via telèfon o via contacte personal;  
en  aquest  sentit,  encoratgem  les  persones  integrants  de  les  comissions  a  tenir  la 
disponibilitat de quedar esporàdicament amb persones que volen fer una proposta però 
que, per la raó que sigui, no poden assistir a la comissió. El que busquem és que totes les  
idees, fins i tot les personals, puguin ser treballades en les respectives comissions, que 
actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l'assemblea.

E.2.2 Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la 
comissió  abans de l'Assemblea,  pot  mirar  de  parlar-hi  just  abans de començar.  Si  la 
comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins el seu 
torn de paraula.

E.2.3 Si no ho considera així, caldrà que la persona i la comissió quedin per treballar-la i 
presentar-la a la següent Assemblea. Si la persona, pel motiu que sigui, demana exposar 
la seva proposta sí o sí en aquella Assemblea (fins i tot contra la voluntat de la comissió), 
ho podrà fer en el torn obert de paraules del final de l'Assemblea, on la gent podrà decidir 
si incloure la proposta a l'Assemblea vinent, però no treballar/votar la proposta en si.

E.3 Les propostes “espontànies”

E.3.1 Són idees que poden sorgir durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la 
seva gènesi, són idees no treballades, no madurades ni estructurades, per tant, no es 
poden sotmetre a debat/votació. Fins i tot, es pot donar el cas que sigui una idea que se li  
passa a algú pel cap sense presentar-ho com a proposta, però que algú ho entengui així.

E.3.2 En aquests casos, proposem que es recullin aquestes idees per part de la comissió 
pertinent. Això es pot fer per tres vies: 1a, la persona, en acabar el seu torn d'intervenció, 
es dirigeix a la comissió pertinent per exposar la seva idea. 2a, la comissió pertinent es 
dirigeix  directament  a  buscar  la  persona,  entenent  que  la  seva  idea  és  bona  i  que, 
treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la comissió. 3a, la comissió de dinamització 
o el grup moderador de l'assemblea miraran de posar la persona i la comissió pertinent en 
contacte.

Qualsevol altre tipus d'idees sorgides arran de l'Assemblea, in situ, caldrà exposar-les en 
el torn obert de paraules, on l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la 
propera Assemblea, però no votarà la proposta en si.


