
 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DINAMITZACIÓ  

Data: 20.12.2011 22:40h. – 7 ASSISTENTS 

 

ORDRE DEL DIA PROPOSAT I APROVAT 

1. Valoració Assemblea 
2. Tasques pendents  
3. Document 
4. Logística assemblea 
5.  I ara què? 
 
 
1. VALORACIÓ ASSEMBLEA 
 

- No hi ha hagut reunió prèvia, eren 3 persones i s’ha notat durant l’assemblea. 
- No s’ha aprovat l’ordre del dia. 
- Tampoc s’ha fet suport a la moderació, però avui no feia falta perque la 

moderadora ja es feia recolzar o preguntava si tenia dubtes. 
- Per part nostra, ha estat una errada que no hagi anat ningú de dinamització a 

la RP, creiem que hi anava A i no hem ni avisat ni res. 
- Acordem: A la propera assemblea, sortir a fer recordatori del 

funcionament i del tema de la logística perque ho fem més entre tots, que 
una cosa es que dinamització vetlli perque funcioni i l’altre es que ho 
haguem de fer nosaltres. També explicarem que seria convenient que el 
moderador anés a la RP., o almenys que vingui una mica abans per 
recollir la proposta d’ordre del dia. 

- Avui no s’ha escollit debat per la setmana vinent: comunicació fa la proposta 
d’explicar l’enquesta dels debats a través del web.  

- Respecte a la hora de debat, sorgeix la proposta de recuperar la idea de fer 
més operativa l’assemblea (i no només aprofitar la 2a hora per fer debats, 
sinó també per fer feina, encartellar...) i parlem d’aprofitar per preparar 
l’acció del 28N i fer les llufes... 

- A vegades l’assemblea decideix, però l’assemblea no fa, llavors els que fan es 
veuen amb legitimitat per prendre decisions que pertanyen a l’assemblea. (a 
arrel de l’anul.lació de l’acció durant el pregó i de la decisió de participar en 
l’acció del 28N). 

- Fa fred, hi ha gent que van dient que tenim fred i aquest tema s’ha tornat a 
quedar penjat, de moment l’assemblea ha decidit quedar-se a la plaça fins que 
no hi hagi una solució. Aquest tema ens està afectant en la participació, en la 
atenció, la gent marxa més ràpid i els ultims temes es tanquen més ràpid. 
Sembla ser que hi ha una solució: acordem que traurem el tema nosaltres i 
que la persona que coneix la solució, que la exposi. Si l’assemblea decideix 
continuar-ho fet a la plaça, podriem canviar a una plaça on no hi hagi tant de 
corrent d’aire. 

 
2. TASQUES PENDENTS 
 

- Logros: S. Es compromet a presentar-los en la primera assemblea de l’any!! 
- També s’estan fent una power-points amb els logros de la nostra acampada i 



d’acampada Barcelona per anar-los passant. 
- O. Revisarà les actes per veure tot el que s’ha dit respecte als espais/local. 
- També està pendent fer una llista de temes pendents... en algún moment ho 

haurem de reprendre encara que les persones que es van comprometre a fer-
ho de l’assemblea no ho hagin fet. 

- M. Comenta que les actes que tenim ja estan penjades, així com els 
documents a la nostra pestanya. En falten unes quantes, s’ha enviat la llista de 
les que falten per mail i estaria bé si ens ho podem mirar tots per si en tenim 
alguna de les que falten. 

 
3. DOCUMENT 
 

- Alegria general per l’aprovació del document 
- S’han d’afegir les esmenes aprovades (O?) 
- Acodem penjar el document del Jordi encara que l’hagi retirat per les 

aportacions i reflexions que fa, però que quedi clar que és una proposta. 
- Encara que ja fessim una assemblea monogràfica a l’agost, es pot tornar a fer. 
- Hi ha alguns punts/esmenes que han quedat pendents: 

o Espai de coordinació. Ens han comentat persones de l’Assemblea que 
l’esmena que s’ha aprovat avui entra en contradicció amb el que es va 
aprovar l’assemblea passada de que Afers Exteriors s’encarregava 
d’assistir a l’Espai de Coordinació, juntament amb persones externes 
que hi podien assistir també. (S. S’encarrega d’intentar  tornar a 
redactar-ho tenint en compte això) 

o Com queden definit com es trien els temes de debat al document (S. 
S’encarrega de redactar com ho estem fent ara mateix) 

o Ordre del dia treballada prèviament per poder publicitar debats. (S. 
S’encarrega de pensar com podem sortir del dilema) 

 
4. LOGÍSTICA 
 
Reunió Prèvia: S.? 
Suport Moderació: S. i O. 
Cadires: S. 
Calendari: M. 
 
5. I ARA QUÈ? 
Fem un torn de paraules i cadascú expressa la seva opinió al respecte: 

- Hi ha ganes d’acció, me n’adono que estic poc implicada en la comissió perque 
prefereixo estar en altres comissions, tot i que crec que és molt important el 
que estem fent. 

- Jo la mataria, en el sentit que em replantejaria els objectius de la comissió, 
perque tot ha anat canviant i ara mateix els objectius que hi ha a la web no son 
els que hi ha, li canviaria el nom... 

- He de dir, que encara que no estigui aquí l’altre dia comentavem el tema amb 
l’A. I ell no ho veu clar que la comissió hagi de deixar de funcionar... 

- Veig que l’evolució estaria molt bé, aquí l’acció no és tant gratificant, però hi ha 
coses que fan falta. Està bé que es puguin montar coses com p.e. l’acollida o 
dedicar-nos a fomentar la participació, potser podem canviar el nom o no, però 
si anar creant GT encarats a aquests objectius. 

- Afegir també el perfil pseudo-continguts, es a dir recollir temes pendents i 
transformar-los en temes de l’assemblea ja sigui per parlar-ne o fer-ne difussió. 

- Jo se que hi ha coses que no vull fer més per exemple no vull valorar 
l’assemblea i fer logística. I en canvi hi ha coses que sí que vull fer: canalitzar 
el tema dels debats, acollida (que l’ha de fer algú), treure temes locals... i 



després comentar lo de la periodicitat, que igual no puc venir setmanalment. 
- Jo estic molt out, no m’he implicat gaire, però m’agradaria que la comissió 

sigués més “aprofitosa”, però com ara tampoc puc dedicar-m’hi més, doncs al 
que es faci jo estaré a tope i m’agradaria que fos més efectiva. 

- Potser la valoració la podria fer la pròpia assemblea, o també podriem posar 
una bustia i que recollissim les valoracions/opinions dels assistents i començar 
a valorar a partir d’això... llavors se li ha de donar un feedback i si diem que no 
ho volem fer... 

- Jo penso que el que estem fent és molt necessari, ja no tant la logística com 
això de veure com van les coses, fer propostes per millorar les assemblees... i 
que d’alguna manera és una feina poc agraida i poc reconeguda però a mi em 
sembla que està bé que hi hagi una reflexió sobre el propi procés i el que si 
que em sembla superbé es que reformulem els objectius, que ens repartim 
tasques... que ens repensem. 

- Quedem que cadascú s’ho pensa i en parlem a la propera reunió: 
o Objectius 
o Propostes 
o Què volem de la comissió? 

 
A les 00.10h. donem per acabada la reunió. 
 
 


