
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ 
Data: 25.10.2011 22:10 H – 6 ASSISTENTS

ORDRE DEL DIA PROPOSAT I APROVAT
1. Valoració Assemblea
2. Punts pendents
3. Logística assemblea
4. Infos Jordi
5. Altres temes

1.   VALORACIÓ ASSEMBLEA  

La reunió prèvia:
- ha estat bastant embolicada
- ha tornat a passar lo del ordre del dia que hi ha comissions que venen al final demanant 

afegir punts. Ja ho hem dit a l’assemblea, a veure com va la seguent.
- És important que desde RP es prevegui 1h de temps màxim per comissions.

La moderadora:
- s’ha deixat convèncer per l’assemblea, però ha ser ser així, al final és la assemblea que 

decideix i si decideix saltar-se l’ordre, endevant.
- El moderador ha de captar el que vol l’assemblea.
- Ella ha sentit que no deixava parlar a algú o aplaçava decisions per mantenir els temps. 

Podriem intentar que el moderador expliqui els dilemes de temps perque l’assemblea en 
sigui més conscient i aprengui a autoregular-se, com ja fa amb altres temes.

- Recordem que tenim un document d’ajuda al moderador que s’hauria de modificar i que 
s’ha de portar a la RP per donar-li al moderador. Ho farà l’O. (modificar-lo). L’E portarà un 
carpesano per deixar a la Gordi on hi haurà varies còpies d’aquest document i d’altres que 
poden ser d’interès per l’assemblea.

L’assemblea:
- L’aprenentatge és lent, però hi ha una evolució.
- El tema del local se’ns ha anat de les mans, potser l’hauriem d’haver posat a l’ordre del 

dia… està bé que espontàniament l’assemblea ha fet que es tractés per la urgència.
- Sobre les propostes que surgeixen durant les assemblees veiem que a vegades les 

deixem per la setmana vinent i a vegades les tractem en la mateixa assemblea…
o podem treballar més entre setmana (dinamització) enviant mail o parlant amb les 

persones implicades perque les propostes es portin més treballades, com ja s’ha fet 
aquesta setmana pel tema de la harmonia. 

o També seria interessant que cada vegada que es fa una proposta, la moderadora 
plantegi a l’assemblea el procediment a seguir amb aquesta proposta. 

o També comentem que hi ha un principi bàsic que hariem d’intentar respectar per la 
pròpia autonomia de la assemblea:  “qui fa la proposta, la prepara i s’encarrega de 
tornar a plantejar-la”

- Els temes de funcionament de l’assemblea baixen la tensió i tenen poc interès.
- Som una assemblea passiva, potser falten més coses d’acció, hem d’anar a per més GT.



Dinamització:
- El punt de dimanització s’ha inclòs a l’ordre del dia perque P li ha dit a J que anava a 

reunió prèvia, però no haviem decidit qui parlava, així que ningú ha sortit i finalment ho ha 
dit J. Comentem que si no tenim clar el que hem de dir, és millor no dir res.

- Detectem que hi ha una dinàmica d’avorriment dintre de la comissió, que fem la feina que 
se’ns encomana però que potser hauriem de repensar la comissió… es una comissió que 
es va crear per morir i ara l’assemblea ja sap autogestionar-se…

- Abans de replantejar-nos res, hem d’acabar el document d’organització interna, que es el 
nostre compromís amb l’assemblea, estem totes d’acord.

2. PUNTS PENDENTS

Tenim el tema del document d’organització interna:
- estem molt bloquejats amb aquest debat
- ho hem de tirar endevant el més aviat possible
- O. S’ofereix a agafar els punts A i B, mirar que tinguin certa coherència, agafar la resta de 

propostes i incloure-les al text.
- Quan s’hagi fet això, caldrà seguir fent el quadre perque ajuda a veure-ho millor.

Consensos de l’assemblea :
- S. i P. Han quedat dimecres per acabar el llistat de consensos de l’assemblea i han pensat 

fer la devolució a l’assemblea ara que porta 6 mesos funcionant, que és un bon moment 
per fer balanç…

3. LOGÍSTICA ASSEMBLEA 1 DE NOVEMBRE

Moltes persones de la comissió no podran estar a la propera assemblea.

Tasques:
- Reunió Prèvia: J
- Cadires:
- Calendari:
- Suport moderació:
- Dinamització: no tenim res a dir

Acordem que ho enviarem per mail a veure si algú pot fer-ho.

4. INFORMACIONS J

J proposa aplaçar el punt per un altre dia, que avui anem molt tard
Aplaudiments i agraïment de la comissió

5.   ALTRES TEMES  

Valoració de la reunió de la comissió
Proposta de reducció dràstica del punt 1 de valoració de la assemblea, fer una ronda centrada en 
propostes de millora i ja està! Podriem recollir les idees bones per la propera assemblea. Hi ha 
consens en aquesta questió.

No s’està convocant l’Assemblea i no s’estan enviant les actes. 
Es veu que comunicació tenen alguns problemes per penjar les actes, també per enviar els mails?



Parlarem amb comunicació.

Queta
Hem parlat amb la Queta i hem acordat que rectificarem l’acta i que treurem el seu comentari de la 
pàgina de dinamització.

Joan
Se li va enviar un mail i no ha contestat. Acordem que el ornarem a connectar per mail.


