
ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ 

Data: 29.11.2011 22:35 H – 8 ASSISTENTS

ORDRE DEL DIA PROPOSAT I APROVAT

1. Valoració Assemblea
2. Document 
3. Logística assemblea
4. Altres temes

1.   VALORACIÓ ASSEMBLEA  

- Hi ha persones que s’han allargat molt durant les seves intervencions, proposta:
temporalitzar les intervencions, que ja ens ho va fer arribar algú per mail i potser aniria bé.

- Debat: molt interessant, feia fred, poca gent i s’ha fet curt. També ha estat bé perque han
sortit idees per fer accions... 

- Ha estat un error deixar el debat per després de la informació de les comissions, sobre
això s’hauria de fer una reflexió amb calma sobre què li interessa més a l’assemblea tenint
en compte que ni al principi ni al final de l’assemblea estem totes.

- Els temps ha estat bé ha durat 2 hores i 10 min i teniem la intervenció del convidat d’avui,
que també s’ha allargat una mica i no estava prevista.

- Moderació molt bé
- Dinamització: la presentació del document molt bé, una mica liós perque era complexe

però s’ha entès i s’ha donat a conèixer la feina feta durant aquest temps. Imatge poètica de
la comissió bategant de nou...

- La gent està començant a fer servir el calendari espontàniament, molt bé!

2.   DOCUMENT  

Parlem de com és millor enviar-ho a tothom i quedem que seria millor enviar un sol document
encara que sigui de moltes pàgines que 8 documents que és més liat.
O. modifica 4 canvis que s’han fet per mail, ajunta tot en un doc i s’envia. 
Aplaudiments per tots de tots i felicitacions a l’O.
El debat/aprovació del document s’ha deixat pel dia 20 de desembre.

3. LOGÍSTICA ASSEMBLEA 1  1 de DESEMBRE  

La fem per mail perque encara no sabem què farem pel pont.

Tasques:
- Reunió Prèvia: 
- Cadires:
- Calendari:
- Suport moderació:
- Equip de so (anar-lo a buscar)
- Dinamització: 



4  . ALTRES TEMES  

Dissabte
Algunes anirem a la carpa a les activitats del dia i al dinar.

N va a Suport Mutu
N vol col.laborar amb la comissió de Suport Mutu i així també participem a altres comissions, que
algun cop s’ha comentat que estaria bé.

Debat propera assemblea
Avui no s’ha decidit el proper debat de la Assemblea del dia 11 i pensem que per la urgència i pel
temps que fa que ho arrosseguem podriem dedicar el proper debat a Interbarris, ho proposarem
per mail.

A les 23h s’ha acabat la reunió més curta i eficient de dinamització. Bona nit.


