
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE DINAMITZACIÓ DEL 22 DE NOVEMBRE DE 2011 
SANT ANDREU 

 
Assistents: l’Albert, l’Eva, la Laia, la Mònica, l’Oriol, la Paula, el Saül i la Noemí. 
 
Pren acta: la Noemí. 
Dóna torn de paraula: l’Oriol. 
 
Ordre del dia: 
 
1 - Valoració de l’assemblea de Sant Andreu mateix dia (22/11/2011) 
2 - Reunió de dissabte 19 de novembre de 2011, del grup de treball sobre el document de “funcionament 
de l’assemblea de Sant Andreu”. 
3 - Actes de l’assemblea de Sant Andreu. 
4 - Altres (demanat pel Saül) 
5 - Logística (demanat per la Laia) 
6 - Torn obert. 
 
S’aprova l’ordre del dia: 
 
1 - Valoració de l’assemblea de Sant Andreu (22/11/2011): 
 
A: li ha semblat molt bé la xerrada i opina que a l’assemblea hi han coses a millorar. 
 
O: considera que la xerrada ha estat interessant i la manera d’estructurar-la també. En quant al format 
global de les dues hores d’assemblea (incloent el temps de la xerrada) el troba bé.1 
Apunta que hi havia gent que es quedava. 
 
S: troba que l’assemblea ha estat ràpida i la xerrada curta. 
Apunta que creu que el moderador no hauria d’explicar més coses de les referents a la moderació. 
 
L: valora que l’assemblea ha estat informativa, en general. I que s’ha parlat d’informació sobre les festes, on 
el moderador a respost a una pregunta que feia l’O sobre el tema – responent, sembla a la intervenció que 
acaba de fer el S. 
 
P: li demanaria alguna cosa més a l’assemblea. Es podrien incloure coses noves com altres activitats, més 
xerrades. 
La xerrada prèvia a l’assemblea la considera interessant. 
 
M: comenta que les reunions prèvies (RP) no acaben de funcionar i comenta que no hi van moltes de les 
comissions ni l'equip de moderació de la assemblea i encara hi ha comissions que a les 20h demanen 
incloure un punt. Insistirem en que si no pot venir algú a la RP, que ho enviin per mail i com que sempre hi 
va algú de dinamització, ho podem traslladar. El format del conjunt de debat més assemblea, li sembla bé,i 
en aquest ordre, primer el debat i després les informacions de les comissions. 
 
E: li ha agradat la xerrada i la valora positivament. Diu que aquest format li ha donat dinamisme a 
l’assemblea, la qual, alhora que ha estat dinàmica, troba que té una mancança d’“arropament” - acolliment 
de les persones que informen.  
Destaca el tema del cercavila..., que hi ha “encasillament”, una mica de caos, degut a l’espontaneïtat. I 
també troba que hi hauria d’haver resposta o reciprocitat per part de l’assemblea. 
 
N: la xerrada ha estat molt bé (estic molt contenta) I l’assemblea trobo que va ser ràpida i apunto que s’han 
pres decisions, sobre les festes, com el tema de l’acció durant el pregó. 
 

                                                 
1
 En l’assemblea, primer s’ha fet una xerrada formativa sobre antirepressió i després s’ha fet l’assemblea com 

normalment. 



- Passem del punt 2 al 3 perquè Mònica ha de marxar. 
 
3 - Actes de l’assemblea de Sant Andreu: 
 
M comença explicant que la tutoria amb en Lluís per pujar les actes va estar molt bé. 
El S comenta que es podrien fer tutories individuals. 
M apunta que s’han de recuperar una sèrie d’actes (l’O diu que hi ha un buit). Per tant s’han de revisar les 
que falten, socialitzem el treball i quedem. 
 
- Passem al punt 2 que havíem saltat abans. 
 
2 - Reunió de dissabte 19 de novembre de 2011, del grup de treball sobre el document de 
“funcionament de l’assemblea de Sant Andreu”. 
 
Després de que l’O comenti que ha estat una tasca “Hercúlica” :) , ressalta que falten les aportacions del 
grup 5 referents a algun punt del document de funcionament. 
La P proposa llegir les propostes del grup 5 i mirar si consta reflectit. 
El S proposa repassar - recuperar els mails originals pel “machambrat” amb el text final. 
La M comenta que s’ha de deixar un text final per ser debatut. 
L’O: fa referència als comentaris. En els comentaris del Punt B del document, no queda clar si parla sobre el 
document de Moderació. Igualment el guió d’aquest document s’hauria de revisar i actualitzar i si cal es 
modificaria el punt B. 
 
· Acordem que la setmana del 29 de novembre hauria de presentar-se el document per tal de que 
l’assemblea el tingués i el pogués treballar fins que s’hagi de debatre. 
 
- Juntem punt 4 i 5 de l’ordre del dia: 
 
4 - Altres (demanat pel Saül) i 5 - Logística (demanat per la Laia) 
 
S: vol recordar el tema de debat que es va obrir la setmana passada sobre el fumar, puntualitza que es veu 
en l’obligació de retransmetre un correu que va rebre en el mail de dinamització.  
Arrel d’això, el debat la propera setmana el portarà la comissió de salut. En Quim (comissió de sanitat), era 
el que s’encarregava de la preparació i la moderació del debat. L’A buscarà a en Quim per a això i pel text 
de sanitat. 
La comissió de sanitat demana participació i “octavetes” 
 
L: sobre logística només volia comentar sobre el mateix tema i aportar que hauria d’haver un eix transversal 
vertebrador de tot això. 
 
6 - Torn obert: 
 
· L’A vol compartir el dubte que té sobre què passarà amb les cadires, ja que les necessiten per l’assemblea 
que tenen el dia 3 de desembre en l’associació. Indica que com associació de veïns, faran el que calgui per 
ajudar; doncs encara que s’emportin les cadires, que necessiten per a la seva assemblea, tornar-les per la 
propera assemblea de Sant Andreu. 
 
· Sobre la propera Reunió Prèvia: l’A hi serà, el S s’encarrega de les cadires i la L del calendari. 


