
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ (DIMARTS TOT JUST DESPRÈS D’ASSEMBLEA)

Data: 19.10.2011 22:00 H – 10 ASSISTENTS

ORDRE DEL DIA PROPOSAT I APROVAT

1. Valoració Assemblea
2. Resposta document Jordi
3. Document d’organització interna
4. Infraestructures
5. Debat 20-N
6. Altres debats

1. Val. Assemblea
Molt poca gent després de la mani del 15O

a. S’acorda propasar a l’assemblea muntar un grup de treball per millorar la participació.

b. Bona moderación i bona tasca de suport. Però hi ha hagut molts punts a l’ordre del dia a
tractar i ha estat estressant gestionar el temps. 
S’acorda   enviar un email  a la resta de comissions per a demanar que a ser possible
enviin per email els punts que es tractaran a l’assemblea.
També s’acorda dir-ho a l’assemblea.

c. Repasem els acords pressos a l’assemblea, Harmonia, Nou Barris, Espai Fabra i Coats,
xerrada antirepressió.

d. Comentem si hem de preparar nosaltres la llista de les comissions que hi ha ara com ha
suggerit una companya d’assemblea.

2. Resposta document Jordi

El Jordi ens va fer arribar un document amb diverses propostes relacionades amb :
a. organització de la coordinadora de barris
b. accions concretes ( s’hauria de derivar a la comissió d’acció )
c. Funcionament intern de l’assemblea de St Andreu ( es recull com a aportació individual
el document de participació interna que estem elaborant )
d. activitats i vies de difusió i comunicació

S’acorda  enviar-li al Jordi per email la informació i els links de l’ASTAP

3. Document d’organització interna

 
S’acorda  quedar per a treballar el diumenge.

4. Infraestructures

Reunió Prèvia Alberto i Laia.
Suport moderació : Alberto
Cadires : Saül
Calendari : Saül

* Nota : a partir del 26/11 no disposarem de les catires de l’associació perquè les necesiten.



5. Debat 20-N

S’acorda proposar a l’assemblea 

6.  Altres debats

Acordem proposar a l’assemblea fer un grup de treball per preparar un debat sobre les re-
tallades en sanitat i privatització, entenent que ho assumeix sanitat.

Acordem que es farà una enquesta a la web sobre els debats a tractar

Es comenta que els debats portin a accions concretes.


