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Resum del document 
Aqui hi trobaràs tot un seguit 

de documents (són més de 

50 pàgines) que pretenen 

explicar quin ha sigut el 

procés que ha esdevingut del 

treball fet col·lectivament 

sobre el document que ens 

ha d’ajudar a funcionar com 

a assemblea. El document de 

funcionament no vol actuar 

com un cinturó que extrem 

la cintura i no deixa caminar, 

si no al contrari, ha de ser un 

element suficientment àgil i 

útil per millorar l’actuació, la 

presa de decisions i la pròpia  

acció de l’Assemblea. Per 

tant el document que 

finalment aprovem com a Assemblea, no l’hem de prendre com un dogma a seguir cegament, si 

no que hem de ser prou flexibles per adaptar-nos-hi però suficient estable per no renovar-lo 

cada dos per tres... 
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01 Proposta metodològica GRÀFIC.pdf  
 

Aquest és el primer document que es va presentar 

durant l’assemblea d’agost, juntament amb el 

document 02 proposta metodològica TEXT. Pretén 

reflexar de manera visual el moviment que es crea en 

el si de l’Assemblea. Ha servit com a punt de partida 

a poder elaborar la proposta escrita.  

02 Proposta metodològica TEXT.pdf 
 

Juntament amb l’anterior document, constitueixen la 

primera proposta de funcionament intern a debatre. 

Aquesta proposta sorgeix de la pràctica realitzada al 

llarg de tres mesos de fer assemblees cada dimarts. No és la voluntat d’una comissió la que és 

expressada, si no que és el fer, és el camí ja traçat, és el recull de les pràctiques ja assentades i 

utilitzades de manera quotidiana. Això si, l’escrit té la voluntat d’ordenar les formes d’actuar 

interna que teníem com a assemblea.  Aquest document és presentat a l’assemblea per ésser 

treballat en petits grups de treball, deu en total. De manera col·lectiva els grups elaboren 

esmenes, comentaris, aportacions, etc... sobre el text proposat. També s’obre la possibilitat de 

que aquelles persones a títol individual facin les seves aportacions al text.  

03 Recull aportacions dels grups i individuals pel document d'Organització 

Interna de l'assemblea de St Andreu.pdf 
 

Durant l’Assemblea del 30 d’agost es constitueixen deu grups de treball (aproximadament a 

l’assemblea van participar unes 120 persones). La comissió de dinamització explica com ha 

sorgit el document i proposa fer els grups per a que es faci un treball. Es recullen totes les 

aportacions del grups en el document 03 Recull aportacions dels grups i individuals pel 

document d'Organització Interna de l'assemblea de St Andreu.pdf. També s’inclouen les sis 

persones que a títol individual fan aportacions. 

04 Recull de les aportacions dels grups i individuals en el propi text 

coordinació interna.pdf 
 

Aquest document el que fa és unificar i ordenar totes les aportacions fetes. En algun moment 

interpretant quina era l’intenció de la comissió o de la persona.  A l’inici del document hi ha 
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l’explicació de l’agenda, és a dir, quins colors s’han utilitzat per a cada una de les aportacions. La 

feina feta és únicament ajuntar totes les aportacions en el text original per tal de tenir un visió 

general. Saber quines han estat les esmenes fetes en un punt en concret i veure si hi ha punts de 

trobada o divergència entre esmenes i text original.  

05 Document final recull grups i p.indi coordinació interna st andreu - 

control de canvis.pdf 
 

Utilitzant la funció del word de “control de canvis” hem anat introduint les aportacions 

realitzades. En el cos central del text trobareu que totes les aportacions dels grups/persones han 

estat subratllades. Això funciona com a marca per saber que ha estat comentada. Totes les 

aportacions tenen un comentari al marge dret del document. En aquest espai es pot trobar per 

una banda els comentaris fet 

per a cada aportació del 

grup/persona i per l’altra els 

escrits introduïts.  

06 Proposta 

metodològica de 

funcionament, post 

esmenes.pdf 
 

És el primer document post esmenes, és a dir, és el document on s’han introduït totes les 

esmenes, però no ha estat revisat que tingués una coherència interna.  És el “diamant en brut”... 

07 Proposta FINAL metodològica de funcionament.pdf 
 

Ara si, tot el procés anterior serveix per arribar en aquest punt, en aquest document. Aquest és 

el resultat de les vostres aportacions fetes via correu o via grup de treball, però també han estat 

incorporades totes aquelles pràctiques que hem aprovat i fet al llarg d’aquest mesos. Són 

aspectes de funcionament ja aprovades per Assemblea i que hem considerat interessant recollir-

les ja en el document. El document no tindria sentit si no fos àgil per incorporar les maneres de 

fer l’Assemblea.  
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Gràfic del procés 
 

A continuació pots veure quin ha sigut el camí realitzat de manera visual.  

1era fase 

• 01 Proposta 
metodològica 
GRÀFIC.pdf 

 

• 02 Proposta 
metodològica 
TEXT.pdf 

2ona fase 

• 03 Recull 
aportacions dels 
grups i individuals 
pel document 
d'Organització 
Interna de 
l'assemblea de St 
Andreu.pdf 

 

• 04 Recull de les 
aportacions dels 
grups i individuals 
en el propi text 
coordinació 
interna.pdf 

3era fase 

• 05 Document 
final recull grups i 
p.indi coordinació 
interna st andreu 
- control de 
canvis.pdf 

 

• 06 Proposta 
metodològica de 
funcionament, 
post esmenes.pdf 

 4rta fase 

• 07 Proposta 
FINAL 
metodològica de 
funcionament.pdf 

 

• 08 ???? 
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PROPOSTA METODOLÒGICA DE FUNCIONAMENT

ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU DE PALOMAR

A. QÜESTIONS GENERALS

A.1 L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions en nom de les persones 
indignades de Sant Andreu i on es desenvoluparan els debats més importants.

A.2 Les comissions tindran un paper central a l’hora de fer propostes – de debat o de 
presa de decisions – a l’assemblea,  tot  i  que les persones a títol  individual  també hi  
podran fer les seves aportacions.

A.3 El mètode de presa de decisions de l'Assemblea serà per consens. Entenent que 
consens no és sinònim d'unanimitat, l'Assemblea haurà de treballar per buscar el debat 
com a via per arribar-hi, de la mateixa manera que les persones haurem d'aprendre a 
cedir.

A.4 Només en cas que no es pugui arribar al consens, havent acostat posicions, les 
decisions se sotmetran a votació.

B. DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA)

B.1 Una hora abans de cada assemblea es reunirà un representant de cada comissió 
(intercomissions) per elaborar la proposta d’ordre del dia. També es garantirà que hi hagi  
una persona que la moderi i les altres persones que calguin pel seu bon funcionament.

B.2 A l’ordre del dia, de manera estàndard, hi haurà els següents punts: propostes o 
informacions  de  les  comissions,  torn  de  paraules,  debat  i  micròfon  obert.  Tanmateix, 
l'ordre del dia que proposi intercomissions se sotmetrà a votació de l'Assemblea, que el 
pot modificar en allò que consideri convenient.

B.3 De l'Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a desenvolupar per 
les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta.

B.4 Tant  l'acta  com  la  feina  de  les  comissions  (actes  de  les  reunions,  propostes, 
convocatòries,  etc.)  serà  publicada  a  internet  utilitzant  els  diferents  canals  de  què 
disposem (email, twitter, blog, facebook...) en funció del que es tracti.

B.5 La  “reunió  d'intercomissions”  tindrà  només caràcter  de  coordinació  i  cap poder 
decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne el  
seu treball.

B.6 Del treball de les comissions i les aportacions que hagin pogut rebre, en sortiran les 
noves propostes que portaran a debat a l'Assemblea. Aquestes propostes es recolliran a 
la trobada d'intercomissions una hora abans de cada assemblea, de cara a configurar la 
proposta inicial d'ordre del dia per a l'Assemblea.
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C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA

C.1 Per a un bon funcionament general de l'Assemblea, entenem que les propostes 
han de venir de part de les comissions, on s'han d'haver treballat, discutit pros i contres, i  
elaborat  col·lectivament.  Això  servirà  tant  per  garantir  que a l’assemblea es presentin 
propostes prou treballades, com pel respecte que mereixen les comissions i les persones 
que les formen per l'esforç i les hores que hi han invertit.

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, 
que es puguin respondre clarament amb un Sí o un No.

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps 
per resoldre dubtes que puguin servir per evitar o bé propiciar un debat sobre la proposta.

C.4 En aquesta línia de clarificació, seria recomanable que les comissions exposessin 
pros i contres de la proposta; d'aquesta manera, es pot ajudar que tothom interioritzi molt  
millor la proposta i se la faci seva, tot veient-ne tant la part positiva com la negativa.

D. METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS

D.1 Si una proposta genera molt de debat o controvèrsia, s'obriran torns de paraules 
per fomentar l'exposició de dubtes, arguments en un sentit o altre, etc., per generar debat  
i poder buscant un punt de consens, tot cedint postures inicials i acostant posicions.

D.2 Els torns seran oberts o tancats en funció de la importància que l'Assemblea li doni 
al debat, del temps de què es disposi, etc. Es recomana primerament fer un torn obert de 
paraules, per tal de deixar fruir el màxim d'aportacions de la gent, i després, si calgués, fer  
un torn tancat, ja fos perquè s'acaba el temps o perquè es donen arguments, repetits, etc.

D.3 Si tot i així no s'arribés a un consens, la comissió que presenta la proposta pot 
decidir  (recollint  el  sentir  de l'Assemblea)  de postposar la  proposta i  presentar-la a la 
següent Assemblea (tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es 
recomana la  participació  activa  de la  gent  que les  ha expressat),  o  bé  sotmetre-la  a 
votació. I quan la palmi el Fraga, anirem a les 20h a Canaletes.

D.4 Seria recomanable no haver  de presentar la mateixa proposta en més de dues 
Assemblees, per tal no de cansar la gent ni  que la comissió treballi  en va. En aquest 
sentit,  si  en  una  segona  Assemblea  la  proposta  segueix  sense  recollir  un  consens 
favorable, seria recomanable que la comissió retirés la proposta o la sotmetés a votació.  
Tanmateix, és quelcom que queda completament a decisió de la comissió.

D.5 En cas sotmetre-ho a votació, caldrà que una majoria qualificada hi estigui d'acord.  
Aquesta majoria qualificada pot variar de la majoria absoluta (50% dels vots + 1) fins al  
percentatge que es consider oportú (2/3 – 67%, 3/4 – 75%...)



E. PROPOSTES INDIVIDUALS

E.1 Per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i donar veu a 
aquelles persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem que hi 
hagi dues possibilitats d'introduir propostes individuals.

E.2 Les propostes “prèvies”

E.2.1 Entenem  que  són  propostes  que  les  persones  poden  pensar  pel  seu  compte. 
Estiguin  o  no  molt  elaborades,  recomanem  que  siguin  treballades  amb  la  comissió 
pertinent. Aquesta persona pot assistir  a la comissió de forma puntual. Però fins i tot, 
recomanaríem que  mirés  de  posar-se  en  contacte  amb  la  comissió  amb  anterioritat: 
entenem que la proposta es pot fer arribar via email, via telèfon o via contacte personal;  
en  aquest  sentit,  encoratgem  les  persones  integrants  de  les  comissions  a  tenir  la 
disponibilitat de quedar esporàdicament amb persones que volen fer una proposta però 
que, per la raó que sigui, no poden assistir a la comissió. El que busquem és que totes les  
idees, fins i tot les personals, puguin ser treballades en les respectives comissions, que 
actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l'assemblea.

E.2.2 Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la 
comissió  abans de l'Assemblea,  pot  mirar  de  parlar-hi  just  abans de començar.  Si  la 
comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins el seu 
torn de paraula.

E.2.3 Si no ho considera així, caldrà que la persona i la comissió quedin per treballar-la i 
presentar-la a la següent Assemblea. Si la persona, pel motiu que sigui, demana exposar 
la seva proposta sí o sí en aquella Assemblea (fins i tot contra la voluntat de la comissió), 
ho podrà fer en el torn obert de paraules del final de l'Assemblea, on la gent podrà decidir 
si incloure la proposta a l'Assemblea vinent, però no treballar/votar la proposta en si.

E.3 Les propostes “espontànies”

E.3.1 Són idees que poden sorgir durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la 
seva gènesi, són idees no treballades, no madurades ni estructurades, per tant, no es 
poden sotmetre a debat/votació. Fins i tot, es pot donar el cas que sigui una idea que se li  
passa a algú pel cap sense presentar-ho com a proposta, però que algú ho entengui així.

E.3.2 En aquests casos, proposem que es recullin aquestes idees per part de la comissió 
pertinent. Això es pot fer per tres vies: 1a, la persona, en acabar el seu torn d'intervenció, 
es dirigeix a la comissió pertinent per exposar la seva idea. 2a, la comissió pertinent es 
dirigeix  directament  a  buscar  la  persona,  entenent  que  la  seva  idea  és  bona  i  que, 
treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la comissió. 3a, la comissió de dinamització 
o el grup moderador de l'assemblea miraran de posar la persona i la comissió pertinent en 
contacte.

Qualsevol altre tipus d'idees sorgides arran de l'Assemblea, in situ, caldrà exposar-les en 
el torn obert de paraules, on l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la 
propera Assemblea, però no votarà la proposta en si.



APORTACIONS DELS GRUPS 

 

 

 

Debats Si No infinits. Treure una conclusió abans de formular una sentència Si/No 

Si algú es queixa d’algo, portar la proposta a la comissió per treballar-ho. 

Si / No no està clar: 

- Redefinir 

- No redefinir 

- Aparcar 

Cartellet de les comissions que assumeixen un tema 

Quorum : que hi hagi un mínim de gent per aprovar una decisió 

Que la Moderació de la Assamblea sigui un grup de persones rotatiu però que sigui un 

grup tancat perque s’especialitzi (formació) 

Més fluidesa en les reunions d’intercomis. Si que hi ha un progrés des del principi. 

Que de cada comi hi hagi 1, 2 3 persones amb funció de “Grup de Coordinació” de 

comis per temes no tant d’assamblea/reunió sinó per temes de carrer. (per treure feina a 

Comunicació) 

Metodologia: Debats més de 2 per Assamblea no. 

Propostes espontànies. La comi pertinent es fa càrrec de la proposta. Que no es primi el 

pes individual a les comis. 

 

Grup 2 

 

QÜESTIONS GENERALS  

Grup2: equip de moderadors: 

L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions trobada intercomis info. El 

màxim de consensuades possible i deixant per ultim extrem lesvotacions en nom de les 

persones  

indignades de Sant Andreu i on es desenvoluparan els debats més importants.  

 

DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA) 

Grup2: 

- espai virtual, B.1 Una hora abans de cada assemblea es reunirà un representant de cada 

comissió  

(intercomissions) per elaborar la proposta d’ordre del dia. També es garantirà que hi 

hagi  

una persona que la moderi i les altres persones que calguin pel seu bon funcionament. A 

cada assemblea,(al final), es triin els rols de moderadors  

B.5 La “reunió d'intercomissions” tindrà només caràcter de coordinació i cap poder  

decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne 

el  

seu treball. Quans'hagin de reunir com agrup de treball que esfaci un acte public 

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps  

per resoldre dubtes si hi ha un acord clar no cal que esperem una setmana es pot decidir 

el mateix dia 

METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa,  

Grup 1 
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que es puguin respondre clarament consen/debat  

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

Grup 2: funcions de les comissions 

 

Grup 3 

 

Posar tot el que té a veure amb intercomissions junts. passar el B.5 al num. B.2 

(ordenar-ho) B.3 De l'Assemblea poden sortir noves propostes o línies de treball a 

desenvolupar per  

les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta. 

B.4 Tant l'acta com la feina de les comissions (actes de les reunions, propostes,  

convocatòries, etc.) serà publicada a internet utilitzant els diferents canals de què  

disposem (email, twitter, blog, facebook...) en funció del que es tracti. Depen del 

contingut de la convocatoria no fer-les publiques per la repressió.  

 

- Afegir - A.5 En cada assemblea es tindrà davant l´acta de l´anterior 

- Trasllat - B.5 posar-ho com a B.2 i aquest com a B.3, aquest com a B.4 i aquest com a 

B.5 

- Afegit - Antic B.3 ara B.4 - De l´assemblea en poden sortir noves propostes... enlloc 

de sortiran noves propostes 

- Afegit - Antic B.4 ara B.5 - Al final del paràgraf: depèn del contingut de la 

convocatòria no fer-les públiques per la repressió. 

- Trasllat - Posar tot el que té a veure amb intercomissions junts 

- Afegit - D.5 Al final del pràgraf: abans de votar-ho es decideix el percentatge 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

tot el text correcte. 

 

Grup 4 

 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

Grup 4:  

- Ser rotatius 

 que ho parlin previament a les comissions 

 que les actes s'aprovin però amb un temps de lectura i posterior aprovació.  

 ¾ dels vots s'aprovin, no els ¾ presents  

 Separació entre acord i compromís 

 a les votacions diferenciar entre l'acord i entre acord ¿de participació? 

 

 

Grup 5 

 

QÜESTIONS GENERALS  

DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA) 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA 

C1:les propostes han de venir de part de les comissions 

METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS 

encercla D5 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

que siguin treballades amb la comissió pertinent 

El que busquem és que totes les idees fins i tot les personals, puguin ser treballades en 



les respectives comissions, que actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de 

cara a l'assemblea. 

Si la comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins 

el seu  

torn de paraula.  Si no ho considera així, ho podrà fer en el torn obert de paraules del 

final de l'Assemblea, on la gent podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea 

vinent, però no treballar/votar la proposta en si.  no es poden sotmetre a debat/votació. 

I que en la comissió, recullin aquestes idees. 

En l'assemblea, s'exposarà en el torn obert de paraules, però no votarà la proposta en si.  

 

 

Grup 6: 

 

 que la moderació de l'assemblea sigui un grup de persones, rotatiu però grup tancat 

perquè s'especialitzi (formació). 

 Més fluidesa en lesreunions de intercomissions. (sí que hi ha un progrèsdes del 

principi) 

 Que cada comisio hi hagi 1,2,3, persones amb funció de “grup de coordinació” de 

comissions, per temes no tant d'assemblea/reunió, sinó per temes de carrer --> treure 

feina als de comunicació 

 metodoloGIA: Debats +2 ass NO.  

 Propostes espontànies: la comissió pertinent és fa carréc de la proposta, que no és 

primi el pes individual a les comissions. 

 

 

Grup 7 

 

1.- Fomentar i precissar el consens per a la presa de decisions. 

2.- Quan s'hagi de fer votacions la postura que surti per majoria(simple?, 

qualificada?,...) és la que marca la línia però s'ha de mantenir i també "publicitar" la/les 

posicions minoritàries amb les seves argumentacions i propostes(el dret de les 

minories,...) 

3.- Per una qüestió d'ordenament lógic, a l'apartat B) després del B1, hauría de seguir 

B6 i després ja B2,B3,... I al B5:.."No hem d'oblidar pas que en la mateixa proposta dels 

temes a tractar ja hi ha implícit una part de presa de decisió"Això creiem que s'ha de 

resaltar com una forma didáctica de fomentar la participació de la gent en les diferents 

comissions, grups de treballl,etc i alhora una manera de reduïr les aportacions 

individuals, només a aquelles persones que apareixen "de nou" a les assemblées. 

4.- Pel que fa al punt C2, "Les propostes....cara i precisa - afegiria- prévia exposició de 

l'argumentació que les acompanyi en cada cas, per tal que es puguin ...." 

5.- I a la D5, afegiria després dels %:", en funció de la prioritat que li doni l'assemblea(a 

la proposta aprovada)". 

6.- Per últim apuntávem la importància de l'assiténcia, compromís i rotativitat pel que fa 

tan a les comissions,grups de treball,...com a les accions. I que tota la 

formació/capacitació de les persones participants a l'astap reverteixi a la resta de 

persones del col·lectiu, així com a tota la xarxa de relacions socials a persones i grups 

amb que ens relacionem(extensió i sinérgies al nostre entorn). 

 

 

 



Grup 8  

 

B.2.  Incorporar propostes individuals 

D.5   Tenir present el paper de l’equip moderador 

Que dinamització analitzi les discussions més controvertides perque no s’obrin. 

Si fos necessari que es creein comissions específiques 

E.2.1  Filtre? 

E.3.2  Afegir després de (3ª: la comissió pertinente en contacte,) quan no hi ha una 

comissió 

 

Grup 9 

 

Moderació de les assemblees: grup específic que depengui de dinamització 

 

Temps de les assemblees: respectar-los 

 

Crear un espai físic/virtual on es coordinin les comissions de l’assemblea de st andreu 

 

Hablan y exponen un tema de información y formación que pueda interesar a todos. 

Tema de actualitad 

 

Grup 10 

 

C.3 Aclarir marge de temps… previ a la proposta 

D.5  Majoria qualificada que ens sembla poc significativa (50% +1) 

 

Demanem que es pugui aclarar els diferents papers de la reunió prèvia a l’assemblea i es 

diferenciï de forma clara la denominación.  

 

 

APORTACIONS INDIVIDUALS 

 

 

Aportació Fernando inicial 

Resulta dificil escribir en el blog. No estamos acostumbrados. 

En las dos últimas asambleas hemos abordado el problema de la vertebración del 

movimiento; aunque de forma desconectada (asamblea por un lado, organización 

externa por el otro). En mi opinión sería bueno enlazar las dos propuestas. 

Para ello, una reflexión sobre las caracteristicas del movimiento y su situación actual. 

Lo que llamamos y llaman movimiento 15-M no es una organización concreta que 

pueda ser definida (hoy). Somos personas que asistimos a las asambleas, y personas que 

no vienen a las asambleas pero que comparten momentos, opiniones. Personas y 

tambien pensamiento critico, corriente de ideas. 

Por ello es un movimiento asambleario. Y otra palabra, horizontal. 



No hemos inventado las asambleas. Existen organizaciones, sindicatos y partidos 

politicos que se definen como asamblearios, y lo son parcialmente. Pero no son 

horizontales. Las propuestas vienen predefinidas, se ponen trampas y cuotas ante la 

posibilidad de propuestas alternativas; y desde luego, la horizontalidad se acaba en la 

base (imposible asistir a las reuniones de “niveles superiores”); y eso solo para los 

miembros “con carnet”. 

¿Vamos a dar carnets 15-M? ¿Somos más los que asistimos con frecuencia a las 

asambleas? ¿Somos más los que participamos en comisiones de trabajo? ¿Más que los 

vienen de forma esporadica o no han venido todavía? ¿La antigüedad es un grado? 

Pienso que no. Debería reformularse la propuesta: todas las personas tienen derecho a 

realizar propuestas en el inicio de la asamblea, para que la asamblea las recoja, las 

posponga, traslade a comisión o las rechace. En función del tema o de la urgencia.  

Tambien el derecho a estar, al menos presentes, en todos los niveles…asamblea, 

comisiones, intercomisiones, coordinadora. Otra cosa es la capacidad de decidir, que 

corresponde a la Asamblea. 

En cuanto a las comisiones, son grupos de trabajo en areas especificas. 

En su area, sus propuestas deben ser transmitidas, discutidas. Pero no tienen que 

convertirse en una especie de grupo parlamentario, debatiendo documentos, realizando 

enmiendas. Eso es trabajo de todos. Y se puede hacer (como muestra, este debate). 

Y, aunque parezca contradictorio con la argumentación inicial; creo que los delegados a 

la coordinadora llamada intercomisiones (rotativos, etc.) deben tener una cierta 

capacidad de negociación y decisión en cuestiones ya definidas (p.ej.que clase de 

acciones realizar y cómo), ratificable por la asamblea (lo explicó muy bien el 

compañero de Mollet); así como capacidad de proposición de temas no previstos la 

semana anterior pero que ocurren (pj. modificación ley electoral, reforma de la 

constitución, modificación contratos temporales, ataque a la normalización linguistica, 

etc.) temas sobre los que podrían decidir incluirlos o no en el orden del día. 

No olvidemos que no queremos ser sólo un club de debates. Aunque el camino sea 

largo, al final está cambiar el mundo. Hace falta recuperar la sorpresa, la velocidad de 

reacción, la capacidad de iniciativa de los primeros momentos. 

La coordinadora (de BCN o mas amplia) debería tener la misma filosofia organizativa. 

Vuelvo al principio; el esquema presentado es una especie de conjunto cerrado (en 

matematicas) que contiene subconjuntos conectados entre si. Pienso en el mismo 

esquema, con mayor capacidad individual, pero con los circulos abiertos por todos 

lados, recibiendo y transmitiendo.  

Perdonad que la exposición haya sido larga . Los compañeros de comunicación han 

creado esta herramiento para que la usemos. Animo. 

 

Aportació “classificada Fernando 



Noves Proposta 

- En las dos últimas asambleas hemos abordado el problema de la vertebración del 

movimiento; aunque de forma desconectada (asamblea por un lado, organización 

externa por el otro). En mi opinión sería bueno enlazar las dos propuestas. 

- La coordinadora (de BCN o mas amplia) debería tener la misma filosofia organizativa. 

A 

el esquema presentado es una especie de conjunto cerrado (en matematicas) que 

contiene subconjuntos conectados entre si. Pienso en el mismo esquema, con mayor 

capacidad individual, pero con los circulos abiertos por todos lados, recibiendo y 

transmitiendo.  

A1 

- Es un movimiento asambleario. Y otra palabra, horizontal. 

A2 

- Las comisiones son grupos de trabajo en areas especificas. En su area, sus propuestas 

deben ser transmitidas, discutidas. Pero no tienen que convertirse en una especie de 

grupo parlamentario, debatiendo documentos, realizando enmiendas. Eso es trabajo de 

todos. Y se puede hacer (como muestra, este debate). 

B1 

- Los delegados a la coordinadora llamada intercomisiones (rotativos, etc.) deben tener 

una cierta capacidad de negociación y decisión en cuestiones ya definidas (p.ej.que 

clase de acciones realizar y cómo), ratificable por la asamblea (lo explicó muy bien el 

compañero de Mollet); así como capacidad de proposición de temas no previstos la 

semana anterior pero que ocurren (pj. modificación ley electoral, reforma de la 

constitución, modificación contratos temporales, ataque a la normalización linguistica, 

etc.) temas sobre los que podrían decidir incluirlos o no en el orden del día. 

E1  

- Todas las personas tienen derecho a realizar propuestas en el inicio de la asamblea, 

para que la asamblea las recoja, las posponga, traslade a comisión o las rechace. En 

función del tema o de la urgencia. Tambien el derecho a estar, al menos presentes, en 

todos los niveles…asamblea, comisiones, intercomisiones, coordinadora. Otra cosa es la 

capacidad de decidir, que corresponde a la Asamblea. 

Aportació inicial Jordi 

 

Hola companys i companyes, a continuació us envio algunes esmenes a la proposta 

metodològica de funcionament de la comissió de dinamització que va presentar fa dues 

setmanes enrere que m'agradaria exposar a fí de contribuïr al debat d'aquesta tarda, si es 

toca el tema. 



Salut, 

Jordi. 

  

Algunes esmenes a la “Proposta metodològica de funcionament” de la comissió de 

dinamització.  

1.       Al punt B.3 on posa “De l’Assemblea en sortiran noves propostes o línies 

de treball a desenvolupar per les comissions” suprimir “propostes o”, de manera 

que quedi: “De l’Assemblea en sortiran noves línies de treball a desenvolupar 

per les comissions”.  

El motiu del canvi és que poden sorgir noves propostes que siguin 

contradictòries o alternatives a les de la comissió i que per tant, no pugui 

treballar la mencionada comissió respectiva fins que aquestes propostes 

contradictòries o alternatives siguin aprovades per l’Assemblea  

   

2.       Substituir el primer paràgraf del C.1. pel següent: “Per a un bon 

funcionament general de l’Assemblea, entenem que les comissions són un dels 

instruments que es dota l’Assemblea per generar propostes. En elles, s’han 

d’haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat col·lectivament”. El que ve a 

continuació “Això servirà ...” quedaria igual fins a tancar paràgraf, és a dir, fins 

acabar el punt C.1..  

   

3.       Incorporar en el punt D.1. les paraules “noves propostes” després de 

“arguments en un sentit o altre”. El motiu de la incorporació és que en una 

proposta que generi molta controvèrsia potser caldrà plantejar-ne una de nova, 

doncs podria donar-se el cas que els que estan a favor de la proposta i els que hi 

estan en contra no es posin d’acord perquè no és la més escaient.  

   

4.       Suprimir “(tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, 

on es recomana la participació activa de la gent que les ha expressat)” en el punt 

D.3..  

El motiu és que hi ha aportacions que són contrapropostes o propostes 

alternatives que no es poden recollir en la proposta de la comissió per ser 

contradictòria amb ella.  

   

5.       Suprimir l’última frase del apartat E.2.1, a saber, “que actuarien com a 

filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l’assemblea” i substituir-la pel 

redactat següent: “si bé, entenem que pot haver contradicció entre la proposta 

individual o de fora de la comissió i la proposta de la comissió, i per tant, al no 

poder ser incorporada la proposta individual o de fora de la comissió, hagi de ser 

votada aquesta darrera també en l’Assemblea, si aquesta (l’Assemblea) ho 

decideix”. El motiu del canvi és el que s’apuntava anteriorment.  

   

6.      Suprimir els apartats E.2.2 i E.2.3 i tot el punt E.3. amb els seus dos 

apartats. Suprimir també el paràgraf final de manera que després del apartat 

E.2.1 vingués solament un apartat E.2.2 amb el redactat següent: “Les propostes 

individuals o extra-comissió que facin referència a una proposta d’una comissió 

i que es presentin en l’Assemblea el dia en que es tracta la mencionada proposta, 

s’hauran de tractar en el punt de l’ordre del dia de l’Assemblea on aquella 

comissió faci la proposta. Si una minoria prou significativa de l’Assemblea 



demana que es sotmeti a debat la proposta “individual”  o col·lectiva alternativa 

o contraria a la de la comissió, l’Assemblea haurà de debatre sobre ella i la de la 

comissió.  

        Només si una majoria de l’Assemblea es nega a que la proposta individual 

o de fora de la comissió sigui votada, no es votarà.”.  

           El motiu de tot aquest canvi és el següent:  

En el ben entès que l’Assemblea ha de funcionar sota el principi més democràtic 

possible, això implica que alhora de debatre i d’adoptar decisions, la discussió 

ha d’estar centrada en les propostes i les contrapropostes o propostes alternatives 

a adoptar sense limitacions, de forma lliure, a la mateixa vegada que la presa de 

decisions s’ha de fer sota el major nombre de membres de l’Assemblea.  

Les comissions estan integrades en el seu habitual funcionament entre 7, 8 com 

a molt 10 o poques més persones actives, mentre que a l’Assemblea hi som tots i 

totes, en moltes d’elles més d’un centenar de persones.  

Per tant, si una proposta “individual”, es veu millor per la majoria dels membres 

de l’Assemblea que una proposta de la comissió pertinent i és contradictòria 

amb aquesta, ¿perquè no es pot votar si obté molt més suport que el suport dels 7 

o 8 membres de la proposta de la comissió?  

Resulta francament poc democràtic que una proposta no pugui ser votada si la 

majoria de l’Assemblea així ho decideix, així com tampoc resulta molt 

democràtic que una minoria de l’Assemblea, que pot ser més majoritària que els 

membres de la comissió, no puguin defensar en un debat una contraproposta a 

aquesta.  

El document al qual es presenten aquestes esmenes, parteix o es basa en un 

pressupòsit falç i és que les propostes de les comissions són col·lectives i les 

altres són propostes individuals.  

Però una proposta d’una comissió pot fer que, en ser presentada, aixequi molta 

controvèrsia generant que una persona o més facin una contraproposta. Si la 

contraproposta la sosté més d’una persona, llavors ja no és individual si no 

també col·lectiva. En el mateix ordre de coses, una proposta individual pot ser 

que, al ser exposada, hi hagi més gent de l’Assemblea que s’hi sumi a ella i per 

tant, deixi de ser individual.  

Per tant, no té raó de ser que s’utilitzi la falsa excusa de que les propostes de les 

comissions són col·lectives per a que només es puguin aprovar o rebutjar 

aquestes.  

Per altra banda, si la comissió fa de filtre i la proposta “individual” (o col·lectiva 

que no és de la comissió), només es pot tractar en la comissió, és força evident 

que les propostes contradictòries o alternatives excluyents a les de la comissió 

mai veuran la llum verda en l’Assemblea, no podran ser mai debatudes ni 

votades en l’Assemblea i per tant, l’Assemblea es convertirà en un mer òrgan 

ratificatori de les propostes que li arribin de les comissions. La creativitat de 

generar noves propostes, contraposades o alternatives de l’Assemblea quedaria 

reduïda pràcticament a la voluntat dels membres de les comissions.  

   

7.       En coherència a aquests canvis, si s’aproven o s’aprova alguns d’ells, seria 

conseqüent canviar el títol del punt E. “Propostes individuals” per el de 

“Propostes individuals o de fora de la comissió” i alhora també canviar per tant, 

el títol del punt o apartat E.2 “Les propostes prèvies” per el de “Les propostes 

individuals o de fora de la comissió”, punt E.2 que, amb el redactat esmenat 



tancaria, com he comentat abans, la proposta metodològica de funcionament de 

l’Assemblea de Sant Andreu. 

Aportacions “classificades” Jordi 

B.3 

 

Al punt on posa “De l’Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a 

desenvolupar per les comissions” suprimir “propostes o”, de manera que quedi: “De 

l’Assemblea en sortiran noves línies de treball a desenvolupar per les comissions”.  

 

El motiu del canvi és que poden sorgir noves propostes que siguin contradictòries o 

alternatives a les de la comissió i que per tant, no pugui treballar la mencionada 

comissió respectiva fins que aquestes propostes contradictòries o alternatives siguin 

aprovades per l’Assemblea  

   

C.1 
Substituir el primer paràgraf del. pel següent: “Per a un bon funcionament general de 

l’Assemblea, entenem que les comissions són un dels instruments que es dota 

l’Assemblea per generar propostes. En elles, s’han d’haver treballat, discutit pros i 

contres, i elaborat col·lectivament”. El que ve a continuació “Això servirà ...” quedaria 

igual fins a tancar paràgraf, és a dir, fins acabar el punt C.1..  

   

D.1  

Incorporar en el punt. les paraules “noves propostes” després de “arguments en un sentit 

o altre”. El motiu de la incorporació és que en una proposta que generi molta 

controvèrsia potser caldrà plantejar-ne una de nova, doncs podria donar-se el cas que els 

que estan a favor de la proposta i els que hi estan en contra no es posin d’acord perquè 

no és la més escaient.  

   

D.3.. 
Suprimir “(tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es 

recomana la participació activa de la gent que les ha expressat)” en el punt  

 

El motiu és que hi ha aportacions que són contrapropostes o propostes alternatives que 

no es poden recollir en la proposta de la comissió per ser contradictòria amb ella.  

   

E.2.1 

Suprimir l’última frase del apartat, a saber, “que actuarien com a filtre per declinar-les o 

millorar-les de cara a l’assemblea” i substituir-la pel redactat següent: “si bé, entenem 

que pot haver contradicció entre la proposta individual o de fora de la comissió i la 

proposta de la comissió, i per tant, al no poder ser incorporada la proposta individual o 

de fora de la comissió, hagi de ser votada aquesta darrera també en l’Assemblea, si 

aquesta (l’Assemblea) ho decideix”.  

 

El motiu del canvi és el que s’apuntava anteriorment.  

 

E.2.2   

Suprimir  

E.2.3  



Suprimir  

E.3 

Suprimir tot el punt. amb els seus dos apartats. 

 

E.2.1 

Suprimir també el paràgraf final de manera que després del apartat vingués solament un 

apartat E.2.2 amb el redactat següent: “Les propostes individuals o extra-comissió que 

facin referència a una proposta d’una comissió i que es presentin en l’Assemblea el dia 

en que es tracta la mencionada proposta, s’hauran de tractar en el punt de l’ordre del dia 

de l’Assemblea on aquella comissió faci la proposta. Si una minoria prou significativa 

de l’Assemblea demana que es sotmeti a debat la proposta “individual”  o col·lectiva 

alternativa o contraria a la de la comissió, l’Assemblea haurà de debatre sobre ella i la 

de la comissió. Només si una majoria de l’Assemblea es nega a que la proposta 

individual o de fora de la comissió sigui votada, no es votarà.”.  

 

El motiu de tot aquest canvi és el següent:  

En el ben entès que l’Assemblea ha de funcionar sota el principi més democràtic 

possible, això implica que alhora de debatre i d’adoptar decisions, la discussió ha 

d’estar centrada en les propostes i les contrapropostes o propostes alternatives a adoptar 

sense limitacions, de forma lliure, a la mateixa vegada que la presa de decisions s’ha de 

fer sota el major nombre de membres de l’Assemblea.  

Les comissions estan integrades en el seu habitual funcionament entre 7, 8 com a molt 

10 o poques més persones actives, mentre que a l’Assemblea hi som tots i totes, en 

moltes d’elles més d’un centenar de persones.  

Per tant, si una proposta “individual”, es veu millor per la majoria dels membres de 

l’Assemblea que una proposta de la comissió pertinent i és contradictòria amb aquesta, 

¿perquè no es pot votar si obté molt més suport que el suport dels 7 o 8 membres de la 

proposta de la comissió?  

Resulta francament poc democràtic que una proposta no pugui ser votada si la majoria 

de l’Assemblea així ho decideix, així com tampoc resulta molt democràtic que una 

minoria de l’Assemblea, que pot ser més majoritària que els membres de la comissió, no 

puguin defensar en un debat una contraproposta a aquesta.  

El document al qual es presenten aquestes esmenes, parteix o es basa en un pressupòsit 

falç i és que les propostes de les comissions són col·lectives i les altres són propostes 

individuals.  

Però una proposta d’una comissió pot fer que, en ser presentada, aixequi molta 

controvèrsia generant que una persona o més facin una contraproposta. Si la 

contraproposta la sosté més d’una persona, llavors ja no és individual si no també 

col·lectiva. En el mateix ordre de coses, una proposta individual pot ser que, al ser 

exposada, hi hagi més gent de l’Assemblea que s’hi sumi a ella i per tant, deixi de ser 

individual.  

Per tant, no té raó de ser que s’utilitzi la falsa excusa de que les propostes de les 

comissions són col·lectives per a que només es puguin aprovar o rebutjar aquestes.  

Per altra banda, si la comissió fa de filtre i la proposta “individual” (o col·lectiva que no 

és de la comissió), només es pot tractar en la comissió, és força evident que les 

propostes contradictòries o alternatives excluyents a les de la comissió mai veuran la 

llum verda en l’Assemblea, no podran ser mai debatudes ni votades en l’Assemblea i 

per tant, l’Assemblea es convertirà en un mer òrgan ratificatori de les propostes que li 



arribin de les comissions. La creativitat de generar noves propostes, contraposades o 

alternatives de l’Assemblea quedaria reduïda pràcticament a la voluntat dels membres 

de les comissions.  

 

E. 

En coherència a aquests canvis, si s’aproven o s’aprova alguns d’ells, seria conseqüent 

canviar el títol del “Propostes individuals” per el de “Propostes individuals o de fora de 

la comissió” i alhora també canviar per tant, el títol del punt o apartat E.2 “Les 

propostes prèvies” per el de “Les propostes individuals o de fora de la comissió”, punt 

E.2 que, amb el redactat esmenat tancaria, com he comentat abans, la proposta 

metodològica de funcionament de l’Assemblea de Sant Andreu 

Aportació Noemí 

 

Noemí 

A1 

- La asamblea es el órgano soberano, donde todo se decide a través del consenso o en 

todo caso buscándolo. En ella todo el mundo tiene derecho a voz y voto. 

 

A2 

- La asamblea puede crear comisiones:  

- las comisiones son órganos de trabajo, es decir, desarrollan las propuestas de la 

asamblea. El desarrollo de estas propuestas, trabajadas en las comisiones, volverá a la 

asamblea para ser aprobado.  

- las comisiones funcionan asambleariamente (obvio) y todo aquel que lo desee puede 

participar en ellas. 

 

 

A3 
- Si no se llegara al consenso, se debatirán las decisiones durante el tiempo y por los 

medios que se decida en la propia asamblea. Y si aún así, no se consigue llegar a 

consenso, puede decidirse en asamblea, aprobar el asunto a través de algún sistema de 

mayorías o lo que se crea oportuno asambleariamente. 

 

B1 

se escoge a un moderador para ordenar los turnos de palabra y a un secretario para 

tomar acta. 

B4 

Todas las actas de la asamblea y las comisiones, etc, es decir, todo lo referente a la 

asamblea será hecho público. 

 

B6 

- antes de iniciar la asamblea, se aprueba el orden del día, así como, el acta de la 

asamblea anterior (si no se decide asambleariamente otra cosa).  



- el orden del día se propone y aprueba en la asamblea anterior para la siguiente, con la 

posibilidad de modificarlo en el momento de ser aprobado, antes de iniciar la asamblea 

en sí, por si hubiera surgido algo. 

 

E 

Nova proposta  

 

- los turnos de palabra se ordenaran por orden de “aparición”, en función del tiempo 

de la asamblea y los temas a debatir, pudiendo decidir – asambleariamente -, en el 

mismo momento, la metodología a seguir: tiempo de cada turno, lista de turno abierta, 

lista cerrada, etc. En el caso de la lista cerrada, la usaría en las ocasiones en que se deba 

limitar el tiempo y pediría a los participantes que aprovecharan el turno para aportar 

algo nuevo y evitasen las reiteraciones. 

 

Sara 

Nova proposta General 

* Se trata de coordinarnos con los barrios y pueblos para queintercambiar las ideas y 

informarnos de cómo están a distintos niveles organizativos, de fuerzas, situación real 

social… 

* Las coordinaciones son informativas, los delegados no pueden decidir nada, sin el  

consentimiento de la asamblea.  

* ¿Como podemos escoger a las personas que se reúnan para cuestiones concretas? Creo  

que podríamos escoger a una, dos o tres personas, de las que tengan disponibilidad para 

hacer la reunión y cómo esas reuniones son informativas pues en cada coordinación se 

escogen las personas que irán a dicha coordinación. 

A1 
* Asambleas para discutir y tomar decisiones 

* A la asamblea le daría los mismos poderes, o sea lugar de exposición de los 

problemas, discusión y aprobación de propuestas. 

A2 
* Comisiones para aportar ideas y acciones específicas que se comunican a las  

asambleas para consensuar y aprobar.  

* Personas a nivel individual que por los motivos que sean no pueden participar en las  

comisiones, pero que sí que tienen aportaciones a la asamblea y que como con las ideas  

que se trabajan en las comisiones se han de consensuar y aprobar.  

* Las comisiones como lugar para discutir y elaborar las propuestas de acciones, porque  

al ser un pequeño grupo, es más ágil dinamizar la discusión, y informar a la asamblea lo 

que se ha hecho en cada comisión los temas que se han tratado y en el punto donde nos 

quedemos. 



Xavi 

Aportació ja discutida en assemblea 

A) General 

que os semblaria plantejar-no fer les assemblees Quinzenals i el dimarts lliure fer 

coincidir les reunions de les comissions, o sigui proposo dimarts comissions, dimarts 

assemblees aixi reforçariem la feina de les comissions i evitariem el cansanci de tanta 

assemblea.Apart de centralitzar totes les comissions en un dia ajudaria a la gent nova 

per la seva incorporació. 

Aportacions Jordi 2 

Document entregat en paper i respost en el mateix paper. Disculpeu però no hi ha versió 

en digital 



 

Explicació Agenda: 

A. QÜESTIONS GENERALS = Text original 

Grup 1=  vermell clar 

Grup2= blau fort 

Grup 3 = verd 

Grup 4=bordeus 

Grup 5=blau fort  

Grup 6= salmó 

Ggrup 7= taronja 

Grup 8= magenta 

Grup 9= blau 

Grup 10= verd claret 

Prop. Ind 11= violeta 

Prop. Ind 12 = gris 50% 

Prop. Ind 13= Verd Oliva 

Prop. Ind 14= Marró 

Prop. Ind 15= Turquesa

 

PROPOSTA METODOLÒGICA DE FUNCIONAMENT  

 

ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU   

 

A. QÜESTIONS GENERALS  

 

A0 

metodoloGIA: Debats +2 ass NO. 

A0 

A0 

Metodologia: Debats més de 2 per Assamblea no. 

 A0 

respectar els temps de l'assemblea 

A0 

Per últim apuntàven la importància de l'asistència, compromís i rotativitat pel que fa tan a les 

comissions, grup de treball,... com a les acions. I que tota la formació /capacitació de les persones 

participants a l'STAP reverteixi a la resta de persones del col·lectiu, així com a tota la xarxa de 

relacions socials a persones i grups amb que ens relacionem (extensió i sinergies el nostre entorn). 

A0 

Cartellet de les comissions que assumeixen un tema 

A.0 

el esquema presentado es una especie de conjunto cerrado (en matematicas) que contiene 

subconjuntos conectados entre si. Pienso en el mismo esquema, con mayor capacidad individual, 

pero con los circulos abiertos por todos lados, recibiendo y transmitiendo.  

Cristian
Text Box
04 RECULL DE LES APORTACIONS DELS GRUPS I INDIDUALSEN EL PROPI TEXT COORDINACIÓ INTERNA



 

A.0 

que os semblaria plantejar-no fer les assemblees Quinzenals i el dimarts lliure fer coincidir les 

reunions de les comissions, o sigui proposo dimarts comissions, dimarts assemblees aixi 

reforçariem la feina de les comissions i evitariem el cansanci de tanta assemblea.Apart de 

centralitzar totes les comissions en un dia ajudaria a la gent nova per la seva incorporació. 

A.0 

* Se trata de coordinarnos con los barrios y pueblos para queintercambiar las ideas y informarnos de 

cómo están a distintos niveles organizativos, de fuerzas, situación real social… 

* Las coordinaciones son informativas, los delegados no pueden decidir nada, sin el  

consentimiento de la asamblea.  

* ¿Como podemos escoger a las personas que se reúnan para cuestiones concretas? Creo  que 

podríamos escoger a una, dos o tres personas, de las que tengan disponibilidad para hacer la reunión 

y cómo esas reuniones son informativas pues en cada coordinación se 

escogen las personas que irán a dicha coordinación. 

A.0  

- En las dos últimas asambleas hemos abordado el problema de la vertebración del movimiento; 

aunque de forma desconectada (asamblea por un lado, organización externa por el otro). En mi 

opinión sería bueno enlazar las dos propuestas. 

- La coordinadora (de BCN o mas amplia) debería tener la misma filosofia organizativa. 

 

A.1 L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions en nom de les persones indignades de 

Sant Andreuon es desenvoluparan els debats més importants.  

 

A1 

- Es un movimiento asambleario. Y otra palabra, horizontal. 

A1 

equip de moderadors: 

L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions trobada intercomis info. El màxim de 

consensuades possible i deixant per ultim extrem les votacions en nom de les persones indignades 

de Sant Andreu i on es desenvoluparan els debats més importants.  

 



A1 

- La asamblea es el órgano soberano, donde todo se decide a través del consenso o en todo caso 

buscándolo. En ella todo el mundo tiene derecho a voz y voto. 

A1 

* Asambleas para discutir y tomar decisiones 

* A la asamblea le daría los mismos poderes, o sea lugar de exposición de los problemas, discusión 

y aprobación de propuestas. 

A.2 Les comissions tindran un paper central a l’hora de fer propostes – de debat o de presa de 

decisions – a l’assemblea, tot i que les persones a títol individual també hi podran fer les seves 

aportacions.  

 

A2 

- Las comisiones son grupos de trabajo en areas especificas. En su area, sus propuestas deben ser 

transmitidas, discutidas. Pero no tienen que convertirse en una especie de grupo parlamentario, 

debatiendo documentos, realizando enmiendas. Eso es trabajo de todos. Y se puede hacer (como 

muestra, este debate). 

A2 

- La asamblea puede crear comisiones:  

- las comisiones son órganos de trabajo, es decir, desarrollan las propuestas de la asamblea. El 

desarrollo de estas propuestas, trabajadas en las comisiones, volverá a la asamblea para ser 

aprobado.  

- las comisiones funcionan asambleariamente (obvio) y todo aquel que lo desee puede participar en 

ellas. 

A2 

* Comisiones para aportar ideas y acciones específicas que se comunican a las  asambleas para 

consensuar y aprobar.  

* Personas a nivel individual que por los motivos que sean no pueden participar en las  comisiones, 

pero que sí que tienen aportaciones a la asamblea y que como con las ideas  que se trabajan en las 

comisiones se han de consensuar y aprobar.  



* Las comisiones como lugar para discutir y elaborar las propuestas de acciones, porque  al ser un 

pequeño grupo, es más ágil dinamizar la discusión, y informar a la asamblea lo que se ha hecho en 

cada comisión los temas que se han tratado y en el punto donde nos 

quedemos. 

 

A.3 El mètode de presa de decisions de l'Assemblea serà per consens. Entenent que consens no és 

sinònim d'unanimitat, l'Assemblea haurà de treballar per buscar el debat com a via per arribar-hi, de 

la mateixa manera que les persones haurem d'aprendre a cedir.  

 

 

A3 

Fomentar i precissar el consens per a la presa de decisions 

A3 

- Si no se llegara al consenso, se debatirán las decisiones durante el tiempo y por los medios que se 

decida en la propia asamblea. Y si aún así, no se consigue llegar a consenso, puede decidirse en 

asamblea, aprobar el asunto a través de algún sistema de mayorías o lo que se crea oportuno 

asambleariamente. 

A.3 

Quorum : que hi hagi un mínim de gent per aprovar una decisió 

A3 

Que la Moderació de la Assamblea sigui un grup de persones rotatiu però que sigui un 

grup tancat perque s’especialitzi (formació) 

 

A.4 Només en cas que no es pugui arribar al consens, havent acostat posicions, les  

decisions se sotmetran a votació.  

 

A4.  

Quan s'hagi de fer votacions la postura que surti per majoria (simple/qualificada?,...,) és la que 

marca la línia però s'ha de mantenir i també “publicitar” la/les posicions minoritàries amb les seves 

argumentacions i propostes (el dret de les minories,...)  

 

A.5  

En cada assemblea es tindrà davant l'acta de l'anterior. 

 



B. DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA)  

 

B.0 

posar tot el que té a veure amb intercomissions junts 

B0 

Crear un espai físic/virtual on es coordinin les comisssions de l'assemblea de Sant Andreu 

B0 

Per una qüestió d'ordenament lògic a l'apartat B) després del B1, hauria de seguir B6 i després ja 

B2,B3,...  

B0 

Més fluidesa en les reunions d’intercomis. Si que hi ha un progrés des del principi. 

Que de cada comi hi hagi 1, 2 3 persones amb funció de “Grup de Coordinació” de 

comis per temes no tant d’assamblea/reunió sinó per temes de carrer. (per treure feina a 

Comunicació) 

 

B.1 Una hora abans de cada assemblea es reunirà un representant de cada comissió  

(intercomissions) per elaborar la proposta d’ordre del dia. També es garantirà que hi hagi  

una persona que la moderi i les altres persones que calguin pel seu bon funcionament.  

 

B.1 

que la moderació de l'assemblea sigui un grup de persones, rotatiu però grup tancat perquè 

s'especialitzi (formació). 

 

B.1 – (…) que calguin pel seu bon funcionament. A cada assemblea,(al final), es triin els rols de 

moderadors  

 

B.1 

Moderació de les assemblees: grup específic que depengui de dinamització 

B1 

demanem que es pugui aclarar els diferents papers de la reunió prévia  a l'assemblea i es difereciï de 

forma clara la denominació. 

B.1 

I al B5: ...”No hem d'oblidar pas que en la mateixa proposta dels temes a tractar ja hi ha implícit una 

part de presa de decisió” (Això creiem que s'ha de resaltar com una forma didactica de fomentar la 

participació de la gent en les diferents comissions, grups de treball, etc i alhora una manera de 



reduïr les aportacions individuals, només aquelles persones que apareixen “de nou” a les 

assemblees). 

B1 

- Los delegados a la coordinadora llamada intercomisiones (rotativos, etc.) deben tener una cierta 

capacidad de negociación y decisión en cuestiones ya definidas (p.ej.que clase de acciones realizar 

y cómo), ratificable por la asamblea (lo explicó muy bien el compañero de Mollet); así como 

capacidad de proposición de temas no previstos la semana anterior pero que ocurren (pj. 

modificación ley electoral, reforma de la constitución, modificación contratos temporales, ataque a 

la normalización linguistica, etc.) temas sobre los que podrían decidir incluirlos o no en el orden del 

día. 

B1 

se escoge a un moderador para ordenar los turnos de palabra y a un secretario para tomar acta. 

 

B.2 A l’ordre del dia, de manera estàndard, hi haurà els següents punts: propostes o  

informacions de les comissions, torn de paraules, debat i micròfon obert. Tanmateix,  

l'ordre del dia que proposi intercomissions se sotmetrà a votació de l'Assemblea, que el  

pot modificar en allò que consideri convenient.  

 

B.2 

Incorporar propostes individuals (inclosa en el punt E.3) 

 

B.3 De l'Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a desenvolupar per  

les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta.  

 

B.3 

De l'Assemblea poden sortir noves propostes o línies de treball a desenvolupar per  

les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta. 

B.3 

Al punt on posa “De l’Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a desenvolupar per 

les comissions” suprimir “propostes o”, de manera que quedi: “De l’Assemblea en sortiran noves 

línies de treball a desenvolupar per les comissions”.  



El motiu del canvi és que poden sorgir noves propostes que siguin contradictòries o alternatives a 

les de la comissió i que per tant, no pugui treballar la mencionada comissió respectiva fins que 

aquestes propostes contradictòries o alternatives siguin aprovades per l’Assemblea  

 

B.4 Tant l'acta com la feina de les comissions (actes de les reunions, propostes,  

convocatòries, etc.) serà publicada a internet utilitzant els diferents canals de què  

disposem (email, twitter, blog, facebook...) en funció del que es tracti.  

 

B.4  

Tant l'acta com la feina de les comissions (actes de les reunions, propostes, convocatòries, etc.) serà 

publicada a internet utilitzant els diferents canals de què disposem (email, twitter, blog, facebook...) 

en funció del que es tracti. Depen del contingut de la convocatoria no fer-les publiques per la 

repressió. 

B4 

Todas las actas de la asamblea y las comisiones, etc, es decir, todo lo referente a la asamblea será 

hecho público. 

 

B.5 La “reunió d'intercomissions” tindrà només caràcter de coordinació i cap poder  

decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne el  

seu treball.  

 

B5 

passar el B.5 al num. B.2 (ordenar-ho) 

B5 

Més fluidesa en les reunions de intercomissions. (sí que hi ha un progrès des del principi) 

B.5 La “reunió d'intercomissions” tindrà només caràcter de coordinació i cap poder decisori. Servirà 

només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne el seu treball. Quans'hagin 

de reunir com agrup de treball que esfaci un acte public 

 

B.6 Del treball de les comissions i les aportacions que hagin pogut rebre, en sortiran les  

noves propostes que portaran a debat a l'Assemblea. Aquestes propostes es recolliran a  

la trobada d'intercomissions una hora abans de cada assemblea, de cara a configurar la  

proposta inicial d'ordre del dia per a l'Assemblea.  

 

B6 

- antes de iniciar la asamblea, se aprueba el orden del día, así como, el acta de la asamblea anterior 



(si no se decide asambleariamente otra cosa).  

- el orden del día se propone y aprueba en la asamblea anterior para la siguiente, con la posibilidad 

de modificarlo en el momento de ser aprobado, antes de iniciar la asamblea en sí, por si hubiera 

surgido algo. 

 

B.7 

Que cada comisio hi hagi 1,2,3, persones amb funció de “grup de coordinació” de comissions, per 

temes no tant d'assemblea/reunió, sinó per temes de carrer --> treure feina als de comunicació 

 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

 

C.1 Per a un bon funcionament general de l'Assemblea, entenem que les propostes han de venir de 

part de les comissions, on s'han d'haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat col·lectivament. 

Això servirà tant per garantir que a l’assemblea es presentin propostes prou treballades, com pel 

respecte que mereixen les comissions i les persones que les formen per l'esforç i les hores que hi 

han invertit.  

 

 

C.1 

Substituir el primer paràgraf del. pel següent: “Per a un bon funcionament general de l’Assemblea, 

entenem que les comissions són un dels instruments que es dota l’Assemblea per generar propostes. 

En elles, s’han d’haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat col·lectivament”. El que ve a 

continuació “Això servirà ...” quedaria igual fins a tancar paràgraf, és a dir, fins acabar el punt C.1..  

 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, que es 

puguin respondre clarament amb un Sí o un No. 

 

c.2) 

“les propostes clara i precisa- afegiria- previa exposció de l'argumentació que les acompanyi en 

cada cas, per tal que es puguin...” 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa,  

que es puguin respondre clarament consen/debat  

 

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps per resoldre 

dubtes que puguin servir per evitar o bé propiciar un debat sobre la proposta.  



 

C3) Aclarir marge de temps... previ a la proposta 

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps per resoldre 

dubtes si hi ha un acord clar no cal que esperem una setmana es pot decidir el mateix dia 

 

C.4 En aquesta línia de clarificació, seria recomanable que les comissions exposessin pros i contres 

de la proposta; d'aquesta manera, es pot ajudar que tothom interioritzi molt  

millor la proposta i se la faci seva, tot veient-ne tant la part positiva com la negativa.  

 

D. METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS  

 

D.1 Si una proposta genera molt de debat o controvèrsia, s'obriran torns de paraules per fomentar 

l'exposició de dubtes, arguments en un sentit o altre, etc., per generar debat i poder buscant un punt 

de consens, tot cedint postures inicials i acostant posicions.  

 

D.1  

Incorporar en el punt. les paraules “noves propostes” després de “arguments en un sentit o altre”. El 

motiu de la incorporació és que en una proposta que generi molta controvèrsia potser caldrà 

plantejar-ne una de nova, doncs podria donar-se el cas que els que estan a favor de la proposta i els 

que hi estan en contra no es posin d’acord perquè no és la més escaient.  

 

D.2 Els torns seran oberts o tancats en funció de la importància que l'Assemblea li doni al debat, del 

temps de què es disposi, etc. Es recomana primerament fer un torn obert de paraules, per tal de 

deixar fruir el màxim d'aportacions de la gent, i després, si calgués, fer un torn tancat, ja fos perquè 

s'acaba el temps o perquè es donen arguments, repetits, etc.  

 

D2) 

Debats Si No infinits. Treure una conclusió abans de formular una sentència Si/No 

Si algú es queixa d’algo, portar la proposta a la comissió per treballar-ho. 

Si / No no està clar: 

- Redefinir 

- No redefinir 

- Aparcar 

 

D.3 Si tot i així no s'arribés a un consens, la comissió que presenta la proposta pot decidir (recollint 



el sentir de l'Assemblea) de postposar la proposta i presentar-la a la següent Assemblea (tot 

incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es recomana la participació activa de 

la gent que les ha expressat), o bé sotmetre-la a votació.   

 

D3 

Suprimir “(tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es recomana la 

participació activa de la gent que les ha expressat)” en el punt  

 

El motiu és que hi ha aportacions que són contrapropostes o propostes alternatives que no es poden 

recollir en la proposta de la comissió per ser contradictòria amb ella.  

 

D.4 Seria recomanable no haver de presentar la mateixa proposta en més de dues assemblees, per tal 

no de cansar la gent ni que la comissió treballi en va. En aquest sentit, si en una segona Assemblea 

la proposta segueix sense recollir un consens favorable, seria recomanable que la comissió retirés la 

proposta o la sotmetés a votació. Tanmateix, és quelcom que queda completament a decisió de la 

comissió.  

 

D.5 En cas sotmetre-ho a votació, caldrà que una majoria qualificada hi estigui d'acord. Aquesta 

majoria qualificada pot variar de la majoria absoluta (50% dels vots + 1) fins al percentatge que es 

consider oportú (2/3 – 67%, 3/4 – 75%...) 

 

D5 ¾ dels vots s'aprovin, no els ¾ presents  

D5 Abans del paragraf: abans de votar-ho es deciideix el percentatge 

D5. afegir desprès del % “en funció  de la prioritat que doni l'assemblea (a la prposta aprovada). 

D5. Majoria qualificada que ens sembla poc significativa (50% +1) 

D 5 tenir present el paper de l'equip moderador, que dinamització analitzi les discussions més 

controvertides perquè no s'obrin, si fos necessari que es creiïn comissions específiques 

 

E. PROPOSTES INDIVIDUALS  

 

E.0. 

- los turnos de palabra se ordenaran por orden de “aparición”, en función del tiempo de la asamblea 

y los temas a debatir, pudiendo decidir – asambleariamente -, en el mismo momento, la metodología 

a seguir: tiempo de cada turno, lista de turno abierta, lista cerrada, etc. En el caso de la lista cerrada, 

la usaría en las ocasiones en que se deba limitar el tiempo y pediría a los participantes que 



aprovecharan el turno para aportar algo nuevo y evitasen las reiteraciones. 

 

E0 

El que busquem és que totes les idees fins i tot les personals, puguin ser treballades en les 

respectives comissions, que actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a 

l'assemblea. Si la comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins 

el seu torn de paraula.  Si no ho considera així, ho podrà fer en el torn obert de paraules del final de 

l'Assemblea, on la gent podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea vinent, però no 

treballar/votar la proposta en si.  no es poden sotmetre a debat/votació. I que en la comissió, recullin 

aquestes idees. En l'assemblea, s'exposarà en el torn obert de paraules, però no votarà la proposta en 

si.  

 

E.2.1 

Suprimir també el paràgraf final de manera que després del apartat vingués solament un apartat 

E.2.2 amb el redactat següent: “Les propostes individuals o extra-comissió que facin referència a 

una proposta d’una comissió i que es presentin en l’Assemblea el dia en que es tracta la mencionada 

proposta, s’hauran de tractar en el punt de l’ordre del dia de l’Assemblea on aquella comissió faci la 

proposta. Si una minoria prou significativa de l’Assemblea demana que es sotmeti a debat la 

proposta “individual”  o col·lectiva alternativa o contraria a la de la comissió, l’Assemblea haurà de 

debatre sobre ella i la de la comissió. Només si una majoria de l’Assemblea es nega a que la 

proposta individual o de fora de la comissió sigui votada, no es votarà.”.  

 

El motiu de tot aquest canvi és el següent:  

En el ben entès que l’Assemblea ha de funcionar sota el principi més democràtic possible, això 

implica que alhora de debatre i d’adoptar decisions, la discussió ha d’estar centrada en les propostes 

i les contrapropostes o propostes alternatives a adoptar sense limitacions, de forma lliure, a la 

mateixa vegada que la presa de decisions s’ha de fer sota el major nombre de membres de 

l’Assemblea.  

Les comissions estan integrades en el seu habitual funcionament entre 7, 8 com a molt 10 o poques 

més persones actives, mentre que a l’Assemblea hi som tots i totes, en moltes d’elles més d’un 

centenar de persones.  

Per tant, si una proposta “individual”, es veu millor per la majoria dels membres de l’Assemblea 

que una proposta de la comissió pertinent i és contradictòria amb aquesta, ¿perquè no es pot votar si 

obté molt més suport que el suport dels 7 o 8 membres de la proposta de la comissió?  

Resulta francament poc democràtic que una proposta no pugui ser votada si la majoria de 

l’Assemblea així ho decideix, així com tampoc resulta molt democràtic que una minoria de 

l’Assemblea, que pot ser més majoritària que els membres de la comissió, no puguin defensar en un 

debat una contraproposta a aquesta.  



El document al qual es presenten aquestes esmenes, parteix o es basa en un pressupòsit falç i és que 

les propostes de les comissions són col·lectives i les altres són propostes individuals.  

Però una proposta d’una comissió pot fer que, en ser presentada, aixequi molta controvèrsia 

generant que una persona o més facin una contraproposta. Si la contraproposta la sosté més d’una 

persona, llavors ja no és individual si no també col·lectiva. En el mateix ordre de coses, una 

proposta individual pot ser que, al ser exposada, hi hagi més gent de l’Assemblea que s’hi sumi a 

ella i per tant, deixi de ser individual.  

Per tant, no té raó de ser que s’utilitzi la falsa excusa de que les propostes de les comissions són 

col·lectives per a que només es puguin aprovar o rebutjar aquestes.  

Per altra banda, si la comissió fa de filtre i la proposta “individual” (o col·lectiva que no és de la 

comissió), només es pot tractar en la comissió, és força evident que les propostes contradictòries o 

alternatives excluyents a les de la comissió mai veuran la llum verda en l’Assemblea, no podran ser 

mai debatudes ni votades en l’Assemblea i per tant, l’Assemblea es convertirà en un mer òrgan 

ratificatori de les propostes que li arribin de les comissions. La creativitat de generar noves 

propostes, contraposades o alternatives de l’Assemblea quedaria reduïda pràcticament a la voluntat 

dels membres de les comissions.  

 

E. 

En coherència a aquests canvis, si s’aproven o s’aprova alguns d’ells, seria conseqüent canviar el 

títol del “Propostes individuals” per el de “Propostes individuals o de fora de la comissió” i alhora 

també canviar per tant, el títol del punt o apartat E.2 “Les propostes prèvies” per el de “Les 

propostes individuals o de fora de la comissió”, punt E.2 que, amb el redactat esmenat tancaria, com 

he comentat abans, la proposta metodològica de funcionament de l’Assemblea de Sant Andreu. 

 

 

E.1 Per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i donar veu a  

aquelles persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem que hi  

hagi dues possibilitats d'introduir propostes individuals.  

 

E1  

- Todas las personas tienen derecho a realizar propuestas en el inicio de la asamblea, para que la 

asamblea las recoja, las posponga, traslade a comisión o las rechace. En función del tema o de la 

urgencia. Tambien el derecho a estar, al menos presentes, en todos los niveles…asamblea, 



comisiones, intercomisiones, coordinadora. Otra cosa es la capacidad de decidir, que corresponde a 

la Asamblea. 

 

E.2 Les propostes “prèvies”  

 

E.2.1 Entenem que són propostes que les persones poden pensar pel seu compte.  

Estiguin o no molt elaborades, recomanem que siguin treballades amb la comissió pertinent. 

Aquesta persona pot assistir a la comissió de forma puntual. Però fins i tot, recomanaríem que mirés 

de posar-se en contacte amb la comissió amb anterioritat: entenem que la proposta es pot fer arribar 

via email, via telèfon o via contacte personal; en aquest sentit, encoratgem les persones integrants 

de les comissions a tenir la disponibilitat de quedar esporàdicament amb persones que volen fer una 

proposta però que, per la raó que sigui, no poden assistir a la comissió. El que busquem és que totes 

les idees, fins i tot les personals, puguin ser treballades en les respectives comissions, que actuarien 

com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l'assemblea.   

 

(filtre¿??) 

 

E.2.1 

Suprimir l’última frase del apartat, a saber, “que actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-

les de cara a l’assemblea” i substituir-la pel redactat següent: “si bé, entenem que pot haver 

contradicció entre la proposta individual o de fora de la comissió i la proposta de la comissió, i per 

tant, al no poder ser incorporada la proposta individual o de fora de la comissió, hagi de ser votada 

aquesta darrera també en l’Assemblea, si aquesta (l’Assemblea) ho decideix”.  

 

El motiu del canvi és el que s’apuntava anteriorment.  

 

E.2.2 Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la  

comissió abans de l'Assemblea, pot mirar de parlar-hi just abans de començar. Si la  

comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins el seu  

torn de paraula.  

 

E.2.2   

Suprimir  

 



E.2.3 Si no ho considera així, caldrà que la persona i la comissió quedin per treballar-la i presentar-

la a la següent Assemblea. Si la persona, pel motiu que sigui, demana exposar la seva proposta sí o 

sí en aquella Assemblea (fins i tot contra la voluntat de la comissió), ho podrà fer en el torn obert de 

paraules del final de l'Assemblea, on la gent podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea 

vinent, però no treballar/votar la proposta en si.  

 

E.2.3  

Suprimir  

 

E.3 Les propostes “espontànies”  

 

E.3 

Suprimir tot el punt. amb els seus dos apartats. 

 

E.3.1 Són idees que poden sorgir durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la seva gènesi, 

són idees no treballades, no madurades ni estructurades, per tant, no es poden sotmetre a 

debat/votació. Fins i tot, es pot donar el cas que sigui una idea que se li passa a algú pel cap sense 

presentar-ho com a proposta, però que algú ho entengui així.  

 

E.3.2 En aquests casos, proposem que es recullin aquestes idees per part de la comissió pertinent. 

Això es pot fer per tres vies:  

 

1a, la persona, en acabar el seu torn d'intervenció, es dirigeix a la comissió pertinent per exposar la 

seva idea.  

 

Propostes espontànies. La comi pertinent es fa càrrec de la proposta. Que no es primi el 

pes individual a les comis. 

 

2a, la comissió pertinent es dirigeix directament a buscar la persona, entenent que la seva idea és 

bona i que, treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la comissió.  

 

Propostes espontànies: la comissió pertinent és fa carréc de la proposta, que no és primi el pes 

individual a les comissions. 

 



3a, la comissió de dinamització o el grup moderador de l'assemblea miraran de posar la persona i la 

comissió pertinent en contacte.  

 

quan no hi ha una comissió 

 

Qualsevol altre tipus d'idees sorgides arran de l'Assemblea, in situ, caldrà exposar-les en  

el torn obert de paraules, on l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la  

propera Assemblea, però no votarà la proposta en si.  

 

Grup 4:  

- Ser rotatius 

 que ho parlin previament a les comissions 

 que les actes s'aprovin però amb un temps de lectura i posterior aprovació.  

 Separació entre acord i compromís 

 a les votacions diferenciar entre l'acord i entre acord ¿de participació? 

 

¿¿¿¿¿¿¿¿no entenem????????? 

Hablan y exponen un tema de información y formación que pueda interesar a tod@s. Tema de 

actualidad 

mailto:tod@s


Explicació Agenda: 

A. QÜESTIONS GENERALS = Text original 

Grup 1=  vermell clar 

Grup2= blau fort 

Grup 3 = verd 

Grup 4=bordeus 

Grup 5=blau fort  

Grup 6= salmó 

Ggrup 7= taronja 

Grup 8= magenta 

Grup 9= blau 

Grup 10= verd claret 

Prop. Ind 11= violeta 

Prop. Ind 12 = gris 50% 

Prop. Ind 13= Verd Oliva 

Prop. Ind 14= Marró 

Prop. Ind 15= Turquesa

 

PROPOSTA METODOLÒGICA DE FUNCIONAMENT  

 

ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU   

 

A. QÜESTIONS GENERALS  

 

A0 

metodoloGIA: Debats +2 ass NO. 

A0 

Metodologia: Debats més de 2 per Assamblea no 

 A0 

respectar els temps de l'assemblea 

A0 

Per últim apuntàven la importància de l'asistència, compromís i rotativitat pel que fa tan a les 

comissions, grup de treball,... com a les acions. I que tota la formació /capacitació de les persones 

participants a l'STAP reverteixi a la resta de persones del col·lectiu, així com a tota la xarxa de 

relacions socials a persones i grups amb que ens relacionem (extensió i sinergies el nostre entorn). 

A0 

Cartellet de les comissions que assumeixen un tema 

A.0 

el esquema presentado es una especie de conjunto cerrado (en matematicas) que contiene 

subconjuntos conectados entre si. Pienso en el mismo esquema, con mayor capacidad individual, 

pero con los circulos abiertos por todos lados, recibiendo y transmitiendo.  

 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Insertado: ¶

Comentario [NRS1]: Afegir-ho al b1 

Comentario [NRS2]: Afegir-ho al b1 

Comentario [NRS3]: Afegir-ho al b1 

Comentario [NRS4]: Afegit el sentit 
del text en A3 

Comentario [NRS5]: No entem què vol 
dir…. 

Insertado: ¶

Comentario [NRS6]: Comentari sobre 
la visió de l’esquema de funcionament de 

l’assemblea 

Cristian
Text Box
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A.0 

que os semblaria plantejar-no fer les assemblees Quinzenals i el dimarts lliure fer coincidir les 

reunions de les comissions, o sigui proposo dimarts comissions, dimarts assemblees aixi 

reforçariem la feina de les comissions i evitariem el cansanci de tanta assemblea.Apart de 

centralitzar totes les comissions en un dia ajudaria a la gent nova per la seva incorporació. 

A.0 

* Se trata de coordinarnos con los barrios y pueblos para queintercambiar las ideas y informarnos de 

cómo están a distintos niveles organizativos, de fuerzas, situación real social… 

* Las coordinaciones son informativas, los delegados no pueden decidir nada, sin el  

consentimiento de la asamblea.  

* ¿Como podemos escoger a las personas que se reúnan para cuestiones concretas? Creo  que 

podríamos escoger a una, dos o tres personas, de las que tengan disponibilidad para hacer la reunión 

y cómo esas reuniones son informativas pues en cada coordinación se 

escogen las personas que irán a dicha coordinación. 

A.0  

- En las dos últimas asambleas hemos abordado el problema de la vertebración del movimiento; 

aunque de forma desconectada (asamblea por un lado, organización externa por el otro). En mi 

opinión sería bueno enlazar las dos propuestas. 

- La coordinadora (de BCN o mas amplia) debería tener la misma filosofia organizativa. 

 

A.1 L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions en nom de les persones indignades de 

Sant Andreuon es desenvoluparan els debats més importants.  

A1 

- Es un movimiento asambleario. Y otra palabra, horizontal. 

A1 

equip de moderadors: 

L’Assemblea és el lloc on s’han de prendre les decisions trobada intercomis info. El màxim de 

consensuades possible i deixant per ultim extrem les votacions en nom de les persones indignades 

de Sant Andreu i on es desenvoluparan els debats més importants.  

 

 

Comentario [NRS7]: Tema ja tractat en 
assemblea. Queda recollit en el B1 

Insertado: ¶

Comentario [NRS8]: Aportacions que 
fan referència a la coordinació externa, 
entre assemblees de barris i pobles.  

Comentario [NRS9]: Aportació que fa 
referència a la coordinació externa, entre 

assemblees de barris i pobles 

Insertado:  l’òrgan sobirà

Insertado: , on

Insertado:  i on hi pot participar 

tothom

Comentario [NRS10]: Queda recollit 

Insertado: ¶



A1 

- La asamblea es el órgano soberano, donde todo se decide a través del consenso o en todo caso 

buscándolo. En ella todo el mundo tiene derecho a voz y voto. 

A1 

* Asambleas para discutir y tomar decisiones 

* A la asamblea le daría los mismos poderes, o sea lugar de exposición de los problemas, discusión 

y aprobación de propuestas. 

A.2 Les comissions tindran un paper central a l’hora de fer propostes – de debat o de presa de 

decisions – a l’assemblea, tot i que les persones a títol individual també hi podran fer les seves 

aportacions.  

 

A2 

- Las comisiones son grupos de trabajo en areas especificas. En su area, sus propuestas deben ser 

transmitidas, discutidas. Pero no tienen que convertirse en una especie de grupo parlamentario, 

debatiendo documentos, realizando enmiendas. Eso es trabajo de todos. Y se puede hacer (como 

muestra, este debate). 

A2 

- La asamblea puede crear comisiones:  

- las comisiones son órganos de trabajo, es decir, desarrollan las propuestas de la asamblea. El 

desarrollo de estas propuestas, trabajadas en las comisiones, volverá a la asamblea para ser 

aprobado.  

- las comisiones funcionan asambleariamente (obvio) y todo aquel que lo desee puede participar en 

ellas. 

A2 

* Comisiones para aportar ideas y acciones específicas que se comunican a las  asambleas para 

consensuar y aprobar.  

* Personas a nivel individual que por los motivos que sean no pueden participar en las  comisiones, 

pero que sí que tienen aportaciones a la asamblea y que como con las ideas  que se trabajan en las 

comisiones se han de consensuar y aprobar.  

Comentario [NRS11]: Queda recollit 

Comentario [NRS12]: Queda recollit 

Insertado: /grups de treball

Insertado: . Tot i això, cal entendre 

que és l’assemblea qui ha de fer la feina.

Insertado:  A més també caldrà tenir 

en compte que 

Comentario [NRS13]: Queda recollit 

Comentario [NRS14]: Queda recollit 



* Las comisiones como lugar para discutir y elaborar las propuestas de acciones, porque  al ser un 

pequeño grupo, es más ágil dinamizar la discusión, y informar a la asamblea lo que se ha hecho en 

cada comisión los temas que se han tratado y en el punto donde nos 

quedemos. 

 

A.3 El mètode de presa de decisions de l'Assemblea serà per consens. Entenent que consens no és 

sinònim d'unanimitat, l'Assemblea haurà de treballar per buscar el debat com a via per arribar-hi, de 

la mateixa manera que les persones haurem d'aprendre a cedir.  

 

 

A3 

Fomentar i precissar el consens per a la presa de decisions 

A3 

- Si no se llegara al consenso, se debatirán las decisiones durante el tiempo y por los medios que se 

decida en la propia asamblea. Y si aún así, no se consigue llegar a consenso, puede decidirse en 

asamblea, aprobar el asunto a través de algún sistema de mayorías o lo que se crea oportuno 

asambleariamente. 

A.3 

Quorum : que hi hagi un mínim de gent per aprovar una decisió 

A3 

Que la Moderació de la Assamblea sigui un grup de persones rotatiu però que sigui un 

grup tancat perque s’especialitzi (formació) 

 

A.4 Només en cas que no es pugui arribar al consens, havent acostat posicions, les  

decisions se sotmetran a votació.  

 

A4.  

Quan s'hagi de fer votacions la postura que surti per majoria (simple/qualificada?,...,) és la que 

marca la línia però s'ha de mantenir i també “publicitar” la/les posicions minoritàries amb les seves 

argumentacions i propostes (el dret de les minories,...)  

 

A.5  

En cada assemblea es tindrà davant l'acta de l'anterior. 

 

 

Comentario [NRS15]: Queda recollit 

Insertado: Si l’assemblea no arriba a 
pendre alguna decisió haurà de buscar la 

fòrmula més adecuada. 

Comentario [NRS16]: Queda recollit 

Comentario [NRS17]: Queda recollit 

Comentario [NRS18]: No s’especifica 
el mínim.  

Con formato: Justificado,
Interlineado:  1,5 líneas, Punto de
tabulación: No en  0,63 cm

Con formato: Justificado,
Interlineado:  1,5 líneas, Punto de
tabulación: No en  0,63 cm

Comentario [NRS19]: Passar-ho al 
punt D.  

Comentario [NRS20]: Passar-ho al B4 



B. DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA)  

 

B.0 

posar tot el que té a veure amb intercomissions junts 

B0 

Crear un espai físic/virtual on es coordinin les comisssions de l'assemblea de Sant Andreu 

B0 

Per una qüestió d'ordenament lògic a l'apartat B) després del B1, hauria de seguir B6 i després ja 

B2,B3,...  

B0 

Més fluidesa en les reunions d’intercomis. Si que hi ha un progrés des del principi. 

Que de cada comi hi hagi 1, 2 3 persones amb funció de “Grup de Coordinació” de 

comis per temes no tant d’assamblea/reunió sinó per temes de carrer. (per treure feina a 

Comunicació) 

 

B.1 Una hora abans de cada assemblea es reunirà un representant de cada comissió  

(intercomissions) per elaborar la proposta d’ordre del dia. També es garantirà que hi hagi  

una persona que la moderi i les altres persones que calguin pel seu bon funcionament.  

 

B.1 

que la moderació de l'assemblea sigui un grup de persones, rotatiu però grup tancat perquè 

s'especialitzi (formació). 

 

B.1 – (…) que calguin pel seu bon funcionament. A cada assemblea,(al final), es triin els rols de 

moderadors  

 

B.1 

Moderació de les assemblees: grup específic que depengui de dinamització 

B1 

demanem que es pugui aclarar els diferents papers de la reunió prévia  a l'assemblea i es difereciï de 

forma clara la denominació. 

B.1 

I al B5: ...”No hem d'oblidar pas que en la mateixa proposta dels temes a tractar ja hi ha implícit una 

part de presa de decisió” (Això creiem que s'ha de resaltar com una forma didactica de fomentar la 

participació de la gent en les diferents comissions, grups de treball, etc i alhora una manera de 

reduïr les aportacions individuals, només aquelles persones que apareixen “de nou” a les 

Comentario [ogb21]: Queda recollit 

Comentario [ogb22]: L’espai físic és 
aquell que s’anomena intercomis (no la 
reunió prèvia per a fer la proposta d’ordre 

del dia de l’assemblea) si no aquell que 

pretén coordinar les comissions/grups i 
sense poder de decisió, en tant que el poder 

el té l’assemblea. 

Comentario [ogb23]: Queda recollit 

Comentario [ogb24]: Queda recollit 
en el document com moderar una assemblea 

Insertado: , més la persona que 
moderarà  l assemblea aquell dia

Insertado:  a la reunió previa a l 
assemblea

Insertado: Si fos necessari, s establirà 
una persona per pendre t el torn de 

paraula. Per mantenir el bon 

funcionament de lassemblea, 

Insertado:  equip de moderaciço 
voluntari o un grup de treball encarregat 

per aquesta tasca, a més a més dels altres 

rols establerts per lassemblea. 

Insertado:  hi hagi una persona que 

Insertado: ¶

Els delegats a la reunió previa han de 
tenir certa capacitat de negociació alhora 

de fer lordre del dia, ratificables per 

lassembela, així com la capacitat de 
proposició de temes no previstos la 

setmana anterior però que són emergents 

i urgents.

Comentario [ogb25]: Queda recollit 
també en la pràctica diària 

Comentario [ogb26]: Queda recollit 

Comentario [ogb27]: L’equip de 
moderació és rotatiu i és “obligació” de tota 
l’assemblea. La comissió de dinamització 

realitza un suport in-situ a l’equip del 

moment.  

Comentario [ogb28]: Queda contestat 
en la nova ordernació del punt B 



assemblees). 

B1 

- Los delegados a la coordinadora llamada intercomisiones (rotativos, etc.) deben tener una cierta 

capacidad de negociación y decisión en cuestiones ya definidas (p.ej.que clase de acciones realizar 

y cómo), ratificable por la asamblea (lo explicó muy bien el compañero de Mollet); así como 

capacidad de proposición de temas no previstos la semana anterior pero que ocurren (pj. 

modificación ley electoral, reforma de la constitución, modificación contratos temporales, ataque a 

la normalización linguistica, etc.) temas sobre los que podrían decidir incluirlos o no en el orden del 

día. 

B1 

se escoge a un moderador para ordenar los turnos de palabra y a un secretario para tomar acta  

 

B.2 A l’ordre del dia, de manera estàndard, hi haurà els següents punts: propostes o  

informacions de les comissions, torn de paraules, debat i micròfon obert. Tanmateix,  

l'ordre del dia que proposi intercomissions se sotmetrà a votació de l'Assemblea, que el  

pot modificar en allò que consideri convenient.  

 

B.2 

Incorporar propostes individuals (inclosa en el punt E.3) 

 

B.3 De l'Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a desenvolupar per  

les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta.  

 

B.3 

De l'Assemblea poden sortir noves propostes o línies de treball a desenvolupar per  

les comissions. Tot això serà reflectit a l'acta. 

B.3 

Al punt on posa “De l’Assemblea en sortiran noves propostes o línies de treball a desenvolupar per 

les comissions” suprimir “propostes o”, de manera que quedi: “De l’Assemblea en sortiran noves 

línies de treball a desenvolupar per les comissions”.  

Comentario [ogb29]: Incorporat en el 
sentit general 

Comentario [ogb30]: En la nova 

proposta del punt B queden els conceptes 
intercomissions, reunió prèvia, més clars 

així com les seves funcions.  

Comentario [ogb31]: Queda recollit 

Insertado: Per la realització de 

Insertado: shaurà de tenir en compte 
que durarà cada punt. D

Insertado: s¨ha daclarir el tipus de 
contingut de cada punt: sí és desde una 
vessant informativa o requereix un torn 

tancat de paraula, o són propostes a 

consensuar. 

Insertado: l

Insertado:  la reunió previa

Comentario [ogb32]: Queda recollit 
més abaix 

Insertado:  poden sortir 

Insertado:  i grups de treball. del 
treball de les comissions i les aportacions 

que hagin pogut rebre, en sortiran les 
noves propostes que portaran a debat a 

lAssemblea. 

Comentario [ogb33]: Queda recollit 



El motiu del canvi és que poden sorgir noves propostes que siguin contradictòries o alternatives a 

les de la comissió i que per tant, no pugui treballar la mencionada comissió respectiva fins que 

aquestes propostes contradictòries o alternatives siguin aprovades per l’Assemblea  

B.4 Tant l'acta com la feina de les comissions (actes de les reunions, propostes,  

convocatòries, etc.) serà publicada a internet utilitzant els diferents canals de què  

disposem (email, twitter, blog, facebook...) en funció del que es tracti.  

 

B.4  

Tant l'acta com la feina de les comissions (actes de les reunions, propostes, convocatòries, etc.) serà 

publicada a internet utilitzant els diferents canals de què disposem (email, twitter, blog, facebook...) 

en funció del que es tracti. Depen del contingut de la convocatoria no fer-les publiques per la 

repressió. 

B4 

Todas las actas de la asamblea y las comisiones, etc, es decir, todo lo referente a la asamblea será 

hecho público. 

 

B.5 La “reunió d'intercomissions” tindrà només caràcter de coordinació i cap poder  

decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne el  

seu treball.  

 

B5 

passar el B.5 al num. B.2 (ordenar-ho) 

B5 

Més fluidesa en les reunions de intercomissions. (sí que hi ha un progrès des del principi) 

B.5 La “reunió d'intercomissions” tindrà només caràcter de coordinació i cap poder decisori. Servirà 

només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i facilitar-ne el seu treball. Quans'hagin 

de reunir com agrup de treball que esfaci un acte public 

 

B.6 Del treball de les comissions i les aportacions que hagin pogut rebre, en sortiran les  

noves propostes que portaran a debat a l'Assemblea. Aquestes propostes es recolliran a  

la trobada d'intercomissions una hora abans de cada assemblea, de cara a configurar la  

proposta inicial d'ordre del dia per a l'Assemblea.  

 

B6 

- antes de iniciar la asamblea, se aprueba el orden del día, así como, el acta de la asamblea anterior 

Comentario [ogb34]: Queda recollit el 
sentit general de l’aportació 

Insertado:  i depen del contingut de la 
informació (valorar si és convenient la 

publicació)

Comentario [ogb35]: Queda recollit 

Comentario [ogb36]: Queda recollit 

Insertado: , tant física com virtual, 

Comentario [ogb37]: Nova 
organització del punt B 

Comentario [ogb38]: Si tens raó. 
Igualment sempre es pot millorar.  

Comentario [ogb39]: Queda sobre 
entès que tot el que fa l’assemblea, 
comissions, grups, etc és públic.  



(si no se decide asambleariamente otra cosa).  

- el orden del día se propone y aprueba en la asamblea anterior para la siguiente, con la posibilidad 

de modificarlo en el momento de ser aprobado, antes de iniciar la asamblea en sí, por si hubiera 

surgido algo. 

 

B.7 

Que cada comisio hi hagi 1,2,3, persones amb funció de “grup de coordinació” de comissions, per 

temes no tant d'assemblea/reunió, sinó per temes de carrer --> treure feina als de comunicació 

 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

 

C.1 Per a un bon funcionament general de l'Assemblea, entenem que les propostes han de venir de 

part de les comissions, on s'han d'haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat col·lectivament. 

Això servirà tant per garantir que a l’assemblea es presentin propostes prou treballades, com pel 

respecte que mereixen les comissions i les persones que les formen per l'esforç i les hores que hi 

han invertit.  

 

 

C.1 

Substituir el primer paràgraf del. pel següent: “Per a un bon funcionament general de l’Assemblea, 

entenem que les comissions són un dels instruments que es dota l’Assemblea per generar propostes. 

En elles, s’han d’haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat col·lectivament”. El que ve a 

continuació “Això servirà ...” quedaria igual fins a tancar paràgraf, és a dir, fins acabar el punt C.1..  

 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, que es 

puguin respondre clarament amb un Sí o un No. 

 

c.2) 

“les propostes clara i precisa- afegiria- previa exposció de l'argumentació que les acompanyi en 

cada cas, per tal que es puguin...” 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa,  

que es puguin respondre clarament consen/debat  

 

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps per resoldre 

dubtes que puguin servir per evitar o bé propiciar un debat sobre la proposta.  

Comentario [ogb40]: Queda recollit 
en la nova disposició del punt B 

Comentario [ogb41]: No queda 
recollit en aquest punt 

Insertado:  generalment

Insertado:  (instruments que es dota 
l’assemblea). En elles 

Comentario [NRS42]: Queda recollit 

Insertado:  previa exposició de 

l’argumentació que les acompanyi en 
cada cas

Insertado:  per tal que es

Comentario [NRS43]: Queda recollit 

Insertado:  (en cada cas es decidirà 

quan)



 

C3) Aclarir marge de temps... previ a la proposta 

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un petit marge de temps per resoldre 

dubtes si hi ha un acord clar no cal que esperem una setmana es pot decidir el mateix dia 

 

C.4 En aquesta línia de clarificació, seria recomanable que les comissions exposessin pros i contres 

de la proposta; d'aquesta manera, es pot ajudar que tothom interioritzi molt  

millor la proposta i se la faci seva, tot veient-ne tant la part positiva com la negativa.  

 

D. METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS  

 

D.1 Si una proposta genera molt de debat o controvèrsia, s'obriran torns de paraules per fomentar 

l'exposició de dubtes, arguments en un sentit o altre, etc., per generar debat i poder buscant un punt 

de consens, tot cedint postures inicials i acostant posicions.  

D.1  

Incorporar en el punt. les paraules “noves propostes” després de “arguments en un sentit o altre”. El 

motiu de la incorporació és que en una proposta que generi molta controvèrsia potser caldrà 

plantejar-ne una de nova, doncs podria donar-se el cas que els que estan a favor de la proposta i els 

que hi estan en contra no es posin d’acord perquè no és la més escaient.  

D.2 Els torns seran oberts o tancats en funció de la importància que l'Assemblea li doni al debat, del 

temps de què es disposi, etc. Es recomana primerament fer un torn obert de paraules, per tal de 

deixar fruir el màxim d'aportacions de la gent, i després, si calgués, fer un torn tancat, ja fos perquè 

s'acaba el temps o perquè es donen arguments, repetits, etc.  

 

D2) 

Debats Si No infinits. Treure una conclusió abans de formular una sentència Si/No 

Si algú es queixa d’algo, portar la proposta a la comissió per treballar-ho. 

Si / No no està clar: 

- Redefinir 

- No redefinir 

- Aparcar 

 

D.3 Si tot i així no s'arribés a un consens, la comissió que presenta la proposta pot decidir (recollint 

Comentario [NRS44]: Queda recollit 

Comentario [ogb45]: Queda recollit 

Con formato: Borde: Inferior: (Línea
continua sencilla, Automático,  0,5 pto
Ancho de línea)

Insertado: noves propostes 

Comentario [NRS46]: Queda recollit 

Comentario [NRS47]: Queda recollit 
en el punt D3 



el sentir de l'Assemblea) de postposar la proposta i presentar-la a la següent Assemblea (tot 

incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es recomana la participació activa de 

la gent que les ha expressat), o bé sotmetre-la a votació.   

 

D3 

Suprimir “(tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es recomana la 

participació activa de la gent que les ha expressat)” en el punt  

 

El motiu és que hi ha aportacions que són contrapropostes o propostes alternatives que no es poden 

recollir en la proposta de la comissió per ser contradictòria amb ella.  

 

D.4 Seria recomanable no haver de presentar la mateixa proposta en més de dues assemblees, per tal 

no de cansar la gent ni que la comissió treballi en va. En aquest sentit, si en una segona Assemblea 

la proposta segueix sense recollir un consens favorable, seria recomanable que la comissió retirés la 

proposta o la sotmetés a votació. Tanmateix, és quelcom que queda completament a decisió de la 

comissió.  

 

D.5 En cas sotmetre-ho a votació, caldrà que una majoria qualificada hi estigui d'acord. Aquesta 

majoria qualificada pot variar de la majoria absoluta (50% dels vots + 1) fins al percentatge que es 

consider oportú (2/3 – 67%, 3/4 – 75%...) 

 

D5  

¾ dels vots s'aprovin, no els ¾ presents  

D5  

Abans del paragraf: abans de votar-ho es deciideix el percentatge 

D5.  

afegir desprès del % “en funció  de la prioritat que doni l'assemblea (a la prposta aprovada). 

D5. 

 Majoria qualificada que ens sembla poc significativa (50% +1) 

D 5  

tenir present el paper de l'equip moderador, que dinamització analitzi les discussions més 

Comentario [NRS48]: Les comissions 
són espais de treball on s’han de trobar les 

aportacions que van en el mateix sentit i les 
que no caminen en la mateixa direcció tamb 

é. El D3 pretén no incorporar insitu la 

contraproposta si no les persones que l’han 
fet perquè noves propostes puguin ser 

debatudes a l’assemblea.  

Insertado: . Aquest percentatge 
s’haurà de decidir abans de la votació en 

funció de la prioritat que li doni 

l’assemblea. També caldrà tenir present 
les altres opcions no majoritàries

Comentario [NRS49]: La votació 
sempre serà segons els presents. No hi ha 

un cens de l’assemblea. 

Comentario [NRS50]: Queda recollit 

Comentario [NRS51]: Queda recollit 

Comentario [NRS52]:  Es proposta 
una forquilla de percentatges, segons el què 
decideixi l’assemblea en cada cas.  



controvertides perquè no s'obrin, si fos necessari que es creiïn comissions específiques 

D5 

Quan s’hagi de fer votacions la postura que surti per majoria (simple/qualificada?,…,) és la que 

marca la línia però s’ha de mantenir i també “publicar” la/les posicions minoritàries amb les seves 

argumentacions i propostes (el dret a les minories,…) 

E. PROPOSTES INDIVIDUALS  

 

E.0. 

- los turnos de palabra se ordenaran por orden de “aparición”, en función del tiempo de la asamblea 

y los temas a debatir, pudiendo decidir – asambleariamente -, en el mismo momento, la metodología 

a seguir: tiempo de cada turno, lista de turno abierta, lista cerrada, etc. En el caso de la lista cerrada, 

la usaría en las ocasiones en que se deba limitar el tiempo y pediría a los participantes que 

aprovecharan el turno para aportar algo nuevo y evitasen las reiteraciones. 

E0 

El que busquem és que totes les idees fins i tot les personals, puguin ser treballades en les 

respectives comissions, que actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a 

l'assemblea. Si la comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins 

el seu torn de paraula.  Si no ho considera així, ho podrà fer en el torn obert de paraules del final de 

l'Assemblea, on la gent podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea vinent, però no 

treballar/votar la proposta en si.  no es poden sotmetre a debat/votació. I que en la comissió, recullin 

aquestes idees. En l'assemblea, s'exposarà en el torn obert de paraules, però no votarà la proposta en 

si.  

 

E.2.1 

Suprimir també el paràgraf final de manera que després del apartat vingués solament un apartat 

E.2.2 amb el redactat següent: “Les propostes individuals o extra-comissió que facin referència a 

una proposta d’una comissió i que es presentin en l’Assemblea el dia en que es tracta la mencionada 

proposta, s’hauran de tractar en el punt de l’ordre del dia de l’Assemblea on aquella comissió faci la 

proposta. Si una minoria prou significativa de l’Assemblea demana que es sotmeti a debat la 

proposta “individual”  o col·lectiva alternativa o contraria a la de la comissió, l’Assemblea haurà de 

debatre sobre ella i la de la comissió. Només si una majoria de l’Assemblea es nega a que la 

proposta individual o de fora de la comissió sigui votada, no es votarà.”.  

 

El motiu de tot aquest canvi és el següent:  

Comentario [NRS53]: Aquest paper 
l’ha de fer l’assemblea, no només un grup 

de persones o una comissió en concret 

Comentario [NRS54]:  

Insertado: /FORA DE LES 
COMISSIONS

Comentario [NRS55]: Queda recollit 

Con formato: Justificado,
Interlineado:  1,5 líneas

Insertado:  

Comentario [ogb56]:  



En el ben entès que l’Assemblea ha de funcionar sota el principi més democràtic possible, això 

implica que alhora de debatre i d’adoptar decisions, la discussió ha d’estar centrada en les propostes 

i les contrapropostes o propostes alternatives a adoptar sense limitacions, de forma lliure, a la 

mateixa vegada que la presa de decisions s’ha de fer sota el major nombre de membres de 

l’Assemblea.  

Les comissions estan integrades en el seu habitual funcionament entre 7, 8 com a molt 10 o poques 

més persones actives, mentre que a l’Assemblea hi som tots i totes, en moltes d’elles més d’un 

centenar de persones.  

Per tant, si una proposta “individual”, es veu millor per la majoria dels membres de l’Assemblea 

que una proposta de la comissió pertinent i és contradictòria amb aquesta, ¿perquè no es pot votar si 

obté molt més suport que el suport dels 7 o 8 membres de la proposta de la comissió?  

Resulta francament poc democràtic que una proposta no pugui ser votada si la majoria de 

l’Assemblea així ho decideix, així com tampoc resulta molt democràtic que una minoria de 

l’Assemblea, que pot ser més majoritària que els membres de la comissió, no puguin defensar en un 

debat una contraproposta a aquesta.  

El document al qual es presenten aquestes esmenes, parteix o es basa en un pressupòsit falç i és que 

les propostes de les comissions són col·lectives i les altres són propostes individuals.  

Però una proposta d’una comissió pot fer que, en ser presentada, aixequi molta controvèrsia 

generant que una persona o més facin una contraproposta. Si la contraproposta la sosté més d’una 

persona, llavors ja no és individual si no també col·lectiva. En el mateix ordre de coses, una 

proposta individual pot ser que, al ser exposada, hi hagi més gent de l’Assemblea que s’hi sumi a 

ella i per tant, deixi de ser individual.  

Per tant, no té raó de ser que s’utilitzi la falsa excusa de que les propostes de les comissions són 

col·lectives per a que només es puguin aprovar o rebutjar aquestes.  

Per altra banda, si la comissió fa de filtre i la proposta “individual” (o col·lectiva que no és de la 

comissió), només es pot tractar en la comissió, és força evident que les propostes contradictòries o 

alternatives excluyents a les de la comissió mai veuran la llum verda en l’Assemblea, no podran ser 

mai debatudes ni votades en l’Assemblea i per tant, l’Assemblea es convertirà en un mer òrgan 

ratificatori de les propostes que li arribin de les comissions. La creativitat de generar noves 

Comentario [NRS57]: Ok recollit el 
sentit en el A1 

Comentario [NRS58]: Información, 
són dades  

Comentario [NRS59]: Punt treballat en 

el punt D3 

Comentario [NRS60]: En cap lloc del 
document diu que no es pugui votar una 

proposta si l’assemblea Així ho deicideix. 

Comentario [NRS61]: És falç que les 
propostes de les comissions no siguin 
col·lectives, en tant que qualsevol comissió 

ha destar formada com a mínim per a dues 

perssones. Si que és cert que es pressuposa 
que en el si d’un grup, si es fan bé les coses, 

les propostes generalment sempre seran 

més riques, ja que s-han debatut. Una altra 
cosa és que sha de treballar de millorar la 

generació de propostes, en aquest cas, dins 

les comissions. Que no es doni el cas que 
algun membre d’una comissió faci 

propostes que prèviament no s’han treballat 

com a comissió.  

Comentario [NRS62]: ok 

Comentario [NRS63]: es poden 

aprovar i/o rebutjar qualsevol proposta, 
independentment de l’origen 



propostes, contraposades o alternatives de l’Assemblea quedaria reduïda pràcticament a la voluntat 

dels membres de les comissions.  

 

E. 

En coherència a aquests canvis, si s’aproven o s’aprova alguns d’ells, seria conseqüent canviar el 

títol del “Propostes individuals” per el de “Propostes individuals o de fora de la comissió” i alhora 

també canviar per tant, el títol del punt o apartat E.2 “Les propostes prèvies” per el de “Les 

propostes individuals o de fora de la comissió”, punt E.2 que, amb el redactat esmenat tancaria, com 

he comentat abans, la proposta metodològica de funcionament de l’Assemblea de Sant Andreu. 

 

 

E.1 Per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i donar veu a  

aquelles persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem que hi  

hagi dues possibilitats d'introduir propostes individuals.  

 

E1  

- Todas las personas tienen derecho a realizar propuestas en el inicio de la asamblea, para que la 

asamblea las recoja, las posponga, traslade a comisión o las rechace. En función del tema o de la 

urgencia. Tambien el derecho a estar, al menos presentes, en todos los niveles…asamblea, 

comisiones, intercomisiones, coordinadora. Otra cosa es la capacidad de decidir, que corresponde a 

la Asamblea. 

 

E.2 Les propostes “prèvies”  

 

E.2.1 Entenem que són propostes que les persones poden pensar pel seu compte.  

Estiguin o no molt elaborades, recomanem que siguin treballades amb la comissió pertinent. 

Aquesta persona pot assistir a la comissió de forma puntual. Però fins i tot, recomanaríem que mirés 

de posar-se en contacte amb la comissió amb anterioritat: entenem que la proposta es pot fer arribar 

via email, via telèfon o via contacte personal; en aquest sentit, encoratgem les persones integrants 

de les comissions a tenir la disponibilitat de quedar esporàdicament amb persones que volen fer una 

Comentario [NRS64]: El camí fet ja de 
l’assemblea fins l’actualitat diu que les 

comissions fan de canal de transmissió, 
però no paren propostes. Si algun grup i/o 

individu vol fer-la, la fa.  

Comentario [NRS65]: Queda recollit 

Comentario [NRS66]: Ja inclós en el 
títol inicial. Informació redundant 

Comentario [NRS67]: Queda recollit 



proposta però que, per la raó que sigui, no poden assistir a la comissió. El que busquem és que totes 

les idees, fins i tot les personals, puguin ser treballades en les respectives comissions, que actuarien 

com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l'assemblea.   

 

(filtre¿??) 

 

E.2.1 

Suprimir l’última frase del apartat, a saber, “que actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-

les de cara a l’assemblea” i substituir-la pel redactat següent: “si bé, entenem que pot haver 

contradicció entre la proposta individual o de fora de la comissió i la proposta de la comissió, i per 

tant, al no poder ser incorporada la proposta individual o de fora de la comissió, hagi de ser votada 

aquesta darrera també en l’Assemblea, si aquesta (l’Assemblea) ho decideix”.  

 

El motiu del canvi és el que s’apuntava anteriorment.  

 

E.2.2 Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la  

comissió abans de l'Assemblea, pot mirar de parlar-hi just abans de començar. Si la  

comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins el seu  

torn de paraula.  

 

E.2.2   

Suprimir  

 

E.2.3 Si no ho considera així, caldrà que la persona i la comissió quedin per treballar-la i presentar-

la a la següent Assemblea. Si la persona, pel motiu que sigui, demana exposar la seva proposta sí o 

sí en aquella Assemblea (fins i tot contra la voluntat de la comissió), ho podrà fer en el torn obert de 

paraules del final de l'Assemblea, on la gent podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea 

vinent, però no treballar/votar la proposta en si.  

 

Comentario [NRS68]: Entenem que el 
treball és col·lectiu (assemblea) però també 
en petits grups (comissions/grups de 

treball). Per tant es recomana (no obliga) 

treballar la proposta en petit grup 

Comentario [NRS69]: La comissió no 

ha d’actuar com a filtre, és a dir, la comissió 
no decideix si una proposta es porta a 

l’assemblea o no es porta. El petit grup ha 

de servir per treballar i enriquir la proposta 
individual. És una recomanació, per tant 

tota aquella persona que no vulgui treballar-

ho col·lectivament ho pot fer a títol 
individual.  

Comentario [NRS70]: Queda recollit 
en el punt E2.3 



E.2.3  

Suprimir  

 

E.3 Les propostes “espontànies”  

 

E.3 

Suprimir tot el punt. amb els seus dos apartats. 

 

E.3.1 Són idees que poden sorgir durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la seva gènesi, 

són idees no treballades, no madurades ni estructurades, per tant, no es poden sotmetre a 

debat/votació. Fins i tot, es pot donar el cas que sigui una idea que se li passa a algú pel cap sense 

presentar-ho com a proposta, però que algú ho entengui així.  

 

E.3.2 En aquests casos, proposem que es recullin aquestes idees per part de la comissió pertinent. 

Això es pot fer per tres vies:  

 

1a, la persona, en acabar el seu torn d'intervenció, es dirigeix a la comissió pertinent per exposar la 

seva idea.  

 

Propostes espontànies. La comi pertinent es fa càrrec de la proposta. Que no es primi el 

pes individual a les comis. 

 

2a, la comissió pertinent es dirigeix directament a buscar la persona, entenent que la seva idea és 

bona i que, treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la comissió.  

 

Propostes espontànies: la comissió pertinent és fa carréc de la proposta, que no és primi el pes 

individual a les comissions. 

 

3a, la comissió de dinamització o el grup moderador de l'assemblea miraran de posar la persona i la 

comissió pertinent en contacte.  

 

Insertado: Queda recollit en el punt E2.3

Comentario [ogb71]: Queda recollit 

Comentario [NRS72]: Queda recollit 

Comentario [NRS73]: Queda recollit 

Insertado: , quan no hi hagi una 

comissió



quan no hi ha una comissió 

 

Qualsevol altre tipus d'idees sorgides arran de l'Assemblea, in situ, caldrà exposar-les en  

el torn obert de paraules, on l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la  

propera Assemblea, però no votarà la proposta en si.  

 

Grup 4:  

- Ser rotatius 

 que ho parlin previament a les comissions 

 que les actes s'aprovin però amb un temps de lectura i posterior aprovació.  

 Separació entre acord i compromís 

 a les votacions diferenciar entre l'acord i entre acord ¿de participació? 

 

¿¿¿¿¿¿¿¿no entenem????????? 

Hablan y exponen un tema de información y formación que pueda interesar a tod@s. Tema de 

actualidad 

 

Comentario [NRS74]: Queda recollit 

Insertado:  si Aixa ho creu oportú

Comentario [ogb75]: Queda recollit 
en diferents punts del document 

Comentario [ogb76]: Comentari d-un 
grup que no entenem… 

mailto:tod@s


PROPOSTA METODOLÒGICA DE FUNCIONAMENT (post esmenes) 

 

ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU   

 

A. QÜESTIONS GENERALS  

A.1 L’Assemblea és l’òrgan sobirà on s’han de prendre les decisions en nom de les 

persones indignades de Sant Andreu, on es desenvoluparan els debats més importants i 

on hi pot participar tothom.  

A.2 Les comissions/grups de treball tindran un paper central a l’hora de fer propostes – 

de debat o de presa de decisions – a l’assemblea. Tot i això, cal entendre que és 

l’assemblea qui ha de fer la feina. A més també caldrà tenir en compte que les persones 

a títol individual hi podran fer les seves aportacions.  

A.3 El mètode de presa de decisions de l'Assemblea serà per consens. Entenent que 

consens no és sinònim d'unanimitat. L'Assemblea haurà de treballar per buscar el debat 

com a via per arribar-hi, de la mateixa manera que les persones haurem d'aprendre a 

cedir. Si l’assemblea no arriba a prendre alguna decisió haurà de buscar la fórmula més 

adequada.  

A.4 Només en cas que no es pugui arribar al consens, havent acostat posicions, les 

decisions se sotmetran a votació.  

 

B. DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA)  

B.1 Una hora abans de cada assemblea es reunirà un representant de cada comissió, més 

la persona que moderarà  l’assemblea aquell dia per elaborar la proposta d’ordre del dia 

a la reunió prèvia a l’assemblea. Si fos necessari, s’establirà una persona per prendre el 

torn de paraula. Per mantenir el bon funcionament de l’assemblea,  es garantirà que hi 

hagi un equip de moderació voluntari o un grup de treball encarregat per aquesta tasca, a 

més a més dels altres rols establerts per l’assemblea.  Que hi hagi una persona que la 

moderi i les altres persones que calguin pel seu bon funcionament.  

Els delegats a la reunió prèvia han de tenir certa capacitat de negociació alhora de fer 

l’ordre del dia, ratificables per l’assemblea, així com la capacitat de proposició de temes 

no previstos la setmana anterior però que són emergents i urgents. 

B.2 Per la realització de  l’ordre del dia, s’haurà de tenir en compte que durarà cada 

punt. De manera estàndard, hi haurà els següents punts: propostes o informacions de les 

comissions, torn de paraules, debat i micròfon obert. Tanmateix, s’ha d’aclarir el tipus 

de contingut de cada punt: sí és des de una vessant informativa o requereix un torn 

tancat de paraula, o són propostes a consensuar.  L'ordre del dia que proposi  la reunió 
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prèvia se sotmetrà a votació de l'Assemblea, que el  pot modificar en allò que consideri 

convenient.  

B.3 De l'Assemblea  poden sortir  noves propostes o línies de treball a desenvolupar per 

les comissions i grups de treball. Del treball de les comissions i les aportacions que 

hagin pogut rebre, en sortiran les noves propostes que portaran a debat a l’Assemblea.  

B.4 Tant l'acta com la feina de les comissions (actes de les reunions, propostes, 

convocatòries, etc.) serà publicada a internet utilitzant els diferents canals de què 

disposem (email, twitter, blog, facebook...) en funció del que es tracti i depèn del 

contingut de la informació (valorar si és convenient la publicació).  

B.5 La reunió d'intercomissions, tant física com virtual,  tindrà només caràcter de 

coordinació i cap poder  decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les 

comissions i facilitar-ne el seu treball.  

 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

C.1 Per a un bon funcionament general de l'Assemblea, entenem que generalment les 

propostes han de venir de part de les comissions (instruments que es dota l’assemblea). 

En elles s'han d'haver treballat, discutit pros i contres, i elaborat col•lectivament. Això 

servirà tant per garantir que a l’assemblea es presentin propostes prou treballades, com 

pel respecte que  mereixen les comissions i les persones que les formen per l'esforç i les 

hores que hi han invertit.  

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, 

prèvia exposició de l’argumentació que les acompanyi en cada cas  per tal que es puguin 

respondre clarament amb un Sí o un No. 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, 

que es puguin respondre clarament consens/debat  

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un marge de temps (en cada 

cas es decidirà quan) per resoldre dubtes que puguin servir per evitar o bé propiciar un 

debat sobre la proposta.  

C.4 En aquesta línia de clarificació, seria recomanable que les comissions exposessin 

pros i contres de la proposta; d'aquesta manera, es pot ajudar que tothom interioritzi 

molt millor la proposta i se la faci seva, tot veient-ne tant la part positiva com la 

negativa.  

 

 

 



D. METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS  

D.1 Si una proposta genera molt de debat o controvèrsia, s'obriran torns de paraules per 

fomentar l'exposició de dubtes, noves propostes arguments en un sentit o altre, etc., per 

generar debat i poder buscant un punt de consens, tot cedint postures inicials i acostant 

posicions.  

D.2 Els torns seran oberts o tancats en funció de la importància que l'Assemblea li doni 

al debat, del temps de què es disposi, etc. Es recomana primerament fer un torn obert de 

paraules, per tal de deixar fruir el màxim d'aportacions de la gent, i després, si calgués, 

fer un torn tancat, ja fos perquè s'acaba el temps o perquè es donen arguments, repetits, 

etc.  

D.3 Si tot i així no s'arribés a un consens, la comissió que presenta la proposta pot 

decidir (recollint el sentir de l'Assemblea) de postposar la proposta i presentar-la a la 

següent Assemblea (tot incorporant les aportacions de les opinions més contràries, on es 

recomana la participació activa de la gent que les ha expressat), o bé sotmetre-la a 

votació.  

D.4 Seria recomanable no haver de presentar la mateixa proposta en més de dues 

assemblees, per tal no de cansar la gent ni que la comissió treballi en va. En aquest 

sentit, si en una segona Assemblea la proposta segueix sense recollir un consens 

favorable, seria recomanable que la comissió retirés la proposta o la sotmetés a votació. 

Tanmateix, és quelcom que queda completament a decisió de la comissió.  

D.5 En cas sotmetre-ho a votació, caldrà que una majoria qualificada hi estigui d'acord. 

Aquesta majoria qualificada pot variar de la majoria absoluta (50% dels vots + 1) fins al 

percentatge que es consideri oportú (2/3 – 67%, 3/4 – 75%...). Aquest percentatge 

s’haurà de decidir abans de la votació en funció de la prioritat que li doni l’assemblea. 

També caldrà tenir present les altres opcions no majoritàries 

 

E. PROPOSTES INDIVIDUALS /FORA DE LES COMISSIONS 

E.1 Per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i donar veu 

a aquelles persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem que 

hi hagi dues possibilitats d'introduir propostes individuals.  

 

E.2 Les propostes “prèvies”  

E.2.1 Entenem que són propostes que les persones poden pensar pel seu compte. 

Estiguin o no molt elaborades, recomanem que siguin treballades amb la comissió 

pertinent. Aquesta persona pot assistir a la comissió de forma puntual. Però fins i tot, 

recomanaríem que mirés de posar-se en contacte amb la comissió amb anterioritat: 

entenem que la proposta es pot fer arribar via email, via telèfon o via contacte personal; 



en aquest sentit, encoratgem les persones integrants de les comissions a tenir la 

disponibilitat de quedar esporàdicament amb persones que volen fer una proposta però 

que, per la raó que sigui, no poden assistir a la comissió. El que busquem és que totes 

les idees, fins i tot les personals, puguin ser treballades en les respectives comissions, 

que actuarien com a filtre per declinar-les o millorar-les de cara a l'assemblea.   

E.2.2 Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la 

comissió abans de l'Assemblea, pot mirar de parlar-hi just abans de començar. Si la 

comissió considera que la proposta és prou madura, pot permetre incloure-la dins el seu 

torn de paraula.  

E.2.3 Si no ho considera així, caldrà que la persona i la comissió quedin per treballar-la 

i presentar-la a la següent Assemblea. Si la persona, pel motiu que sigui, demana 

exposar la seva proposta sí o sí en aquella Assemblea (fins i tot contra la voluntat de la 

comissió), ho podrà fer en el torn obert de paraules del final de l'Assemblea, on la gent 

podrà decidir si incloure la proposta a l'Assemblea vinent, però no treballar/votar la 

proposta en si.  

 

E.3 Les propostes “espontànies”  

E.3.1 Són idees que poden sorgir durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la 

seva gènesi, són idees no treballades, no madurades ni estructurades, per tant, no es 

poden sotmetre a debat/votació. Fins i tot, es pot donar el cas que sigui una idea que se 

li passa a algú pel cap sense presentar-ho com a proposta, però que algú ho entengui 

així.  

E.3.2 En aquests casos, proposem que es recullin aquestes idees per part de la comissió 

pertinent. Això es pot fer per tres vies:  

- 1a, la persona, en acabar el seu torn d'intervenció, es dirigeix a la comissió 

pertinent per exposar la seva idea.  

- 2a, la comissió pertinent es dirigeix directament a buscar la persona, entenent 

que la seva idea és bona i que, treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la 

comissió.  

-3a, la comissió de dinamització o el grup moderador de l'assemblea miraran de 

posar la persona i la comissió pertinent en contacte, quan no hi hagi una comissió.  

 

Qualsevol altre tipus d'idees sorgides arran de l'Assemblea, in situ, caldrà exposar-les en 

el torn obert de paraules, on l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la 

propera Assemblea, però no votarà la proposta en sí, si així ho creu oportú. 



PROPOSTA METODOLÒGICA DE FUNCIONAMENT  

ASSEMBLEA DE PERSONES INDIGNADES DE SANT ANDREU   

 

A. QÜESTIONS GENERALS  

 

A.1 L’Assemblea és l’òrgan sobirà que pren les decisions en nom de les persones indignades de Sant 

Andreu. S’hi desenvoluparan els debats més importants i hi pot participar tothom.  

 

A.2 Les comissions/grups de treball tindran un paper central a l’hora de fer propostes – de debat o de 

presa de decisions – a l’assemblea, però sempre és l’assemblea qui pren les decisions en última instància. Tot 

i això, les persones a títol individual també poden fer propostes.  

 

A.3 El mètode de presa de decisions de l'Assemblea serà per consens, entenent que consens no 

necessariament és sinònim d'unanimitat. L'Assemblea haurà de treballar per buscar el debat com a via per 

arribar-hi, de la mateixa manera que les persones haurem d'aprendre a cedir. Si l’Assemblea no arriba a 

pendre alguna decisió haurà de buscar la fòrmula més adecuada per acostar posicions. 

 

A.4  Només en cas que no es pugui arribar al consens, havent acostat posicions, les decisions se sotmetran 

a votació.  

 

B. DINÀMICA DEL PROCÉS (EXPLICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA)  

 

Reunió Prèvia 
 

B.1  Una hora abans de cada Assemblea es realitzarà la Reunió Prèvia que s’encarregarà de fer la 

proposta d’ordre del dia. Aquesta estarà formada per un representant de cada comissió, l’equip de moderació 

1
 d’aquell dia, i altres persones que s’afegeixin a títol individual.  

Per mantenir el bon funcionament de l'Assemblea, es garantirà un equip de moderació voluntari i rotatiu, 

així com un grup de treball encarregat de fer suport a aquesta tasca.  

Els participants a la Reunió Prèvia han de tenir capacitat de negociació alhora de fer l'ordre del dia, a més 

a més poden proposar altres temes no previstos i/o urgents.  

 

B.2 Per la realització de l’ordre del dia, s'haurà de tenir en compte el temps que durarà cada punt. De 

manera estàndard, hi haurà els següents punts: propostes o informacions de les comissions, propostes 

individuals, torn obert de paraules i debat. Quan es proposa un punt per l’ordre del dia ha de quedar clar si és 

una informació, si requereix un torn tancat de paraula, o si és una proposta a consensuar. L'ordre del dia 

que proposi la Reunió Prèvia s’haurà de ratificar a l'Assemblea, que el podrà modificar en allò que 

consideri convenient.  

 

                                                 
1 Fa referència al document annex: Guia per moderar l’Assemblea de Sant Andreu. 
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Assemblea  
 
B.3 De l'Assemblea poden sortir noves línies de treball a desenvolupar per les comissions i grups de 

treball. Aquest fet serà reflectit a l'acta. Del treball de les comissions i les aportacions que hagin pogut rebre, 

en sortiran les noves propostes que es portaran a debat a l'Assemblea. 

 

B.4 La feina de les comissions (actes de les reunions, propostes, convocatòries, etc.) serà publicada a 

internet. S’utilitzaran els diferents canals dels què disposem (email, twitter, blog, facebook...) per fer-ho 

públic. L’Assemblea pot valorar la conveniència de publicar certs continguts en casos molt exepcionals. 

 

Intercomissions 
 
B.5 L'espai d'intercomissions, tant fisic com virtual, tindrà només caràcter de coordinació i no tindrà cap 

poder decisori. Servirà només per resoldre dubtes que puguin tenir les comissions i per facilitar el seu treball. 

 

C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES A L'ASSEMBLEA  

 

C.1 Tot i que les propostes poden sorgir de la propia Assemblea, de les comissions o de persones individuals, 

per a un bon funcionament de l'Assemblea, generalment les propostes han de venir de part de les 

comissions (instruments que es dota l’Assemblea). En tot cas, han d’estar treballades, discutits els pros i 

contres, i elaborades col·lectivament. Això servirà tant per garantir que a l’Assemblea es presentin propostes 

prou treballades, com pel respecte que mereixen les comissions i les persones que les formen per l'esforç i les 

hores que hi inverteixen.  

 

C.2 Les propostes que es presentin a l’assemblea s’han de fer de forma clara i precisa, argumentant 

previament els pros i els contres per tal que puguem reflexionar col.lectivament i finalment explicant la 

proposta de manera que es pugui respondre amb un Sí o un No. 

 

C.3 Després de la presentació de la proposta, caldria deixar un marge de temps (en cada cas es decidirà 

quan) per resoldre dubtes o bé propiciar un debat sobre la proposta.  

 

D. METODOLOGIA DE LA PRESA DE DECISIONS  

 

D.1 Si una proposta genera molt de debat o controvèrsia, s'obriran torns de paraules per fomentar 

l'exposició de dubtes, noves propostes, arguments en un sentit o altre, etc., generant debat i buscant un punt 

de consens, cedint respecte a les postures inicials i acostant posicions.  

 

D.2 L’Assemblea decidirà si fa un torn de paraules obert o tancat en funció de la importància que 

l'Assemblea li doni al debat, del temps de què es disposi, etc. Es recomana primerament fer un torn obert de 

paraules per tal de deixar fluir el màxim d'aportacions de la gent, i després, si calgués, seguir debatent, es pot 

fer un torn tancat quan s’acabi el temps o es donin arguments repetits, etc.  



 

D.3 Si tot i així no s'arribés a un consens, la comissió que presenta la proposta pot decidir: 

- aplaçar la decisió, modificar la proposta recollint el sentir de l’Assemblea i presentar-la a la següent 

Assemblea. (es recomana en aquest cas la participació activa de les persones que han expressat les 

opinions més contràries per tal d’incorporar-les) 

- o bé sotmetre-la a votació.   

 

D.4 Seria recomanable no haver de presentar la mateixa proposta en més de dues Assemblees, per tal 

no de cansar la gent ni que la comissió treballi en va. En aquest sentit, si en una segona Assemblea la 

proposta segueix sense recollir un consens, la comissió podria plantejar-se retirar la proposta o la sotmetre-la 

a votació. Tanmateix, és quelcom que queda completament a decisió de la comissió.  

 

D.5 En cas de sotmetre una proposta a votació, caldrà que una majoria qualificada hi estigui d'acord. 

Aquesta majoria qualificada pot variar de la majoria absoluta (50% dels vots + 1) fins al percentatge que es 

consideri oportú (2/3 – 67%, 3/4 – 75%...). Aquest percentatge s’haurà de decidir abans de la votació en 

funció de la prioritat que li doni l’assemblea. També caldrà tenir present les opcions no majoritàries 

 

E. PROPOSTES INDIVIDUALS /FORA DE LES COMISSIONS 

 

E.1 Per tal de permetre l'enriquiment que suposen les propostes individuals i donar veu a aquelles 

persones que, per una raó o altra, no participen de cap comissió, valorem que hi hagi dues possibilitats 

d'introduir propostes individuals.  

 

E.2 Les propostes individuals “prèvies”  

 
E.2.1 Són propostes que les persones pensen pel seu compte i fan arribar a la comissió pertinent per mail o 

en persona. Aquesta proposta és treballada en comissió i preferiblement amb la persona que ha generat la 

proposta. En aquest sentit, encoratgem les persones integrants de les comissions a tenir la disponibilitat de 

quedar amb les persones que volen fer una proposta però que no poden assistir a la comissió. El que es preten 

és que totes les idees, puguin ser treballades en les respectives comissions. En aquest cas la proposta seria 

presentada a l’Assemblea des de la comissió. 

 

E.2.2 Si per alguna raó, algú té una proposta pensada però no ha pogut contactar amb la comissió abans 

de l'Assemblea, pot mirar de parlar-hi just abans de començar. Si la comissió considera que la proposta és 

prou madura, pot incloure-la dins el seu torn de paraula.  

 

E.2.3 Si la comissió decideix no incloure la proposta individual, hi ha diferents opcions: 

- Que la persona i la comissió quedin per treballar-la i presentar-la a la següent Assemblea. 

- Que la persona insisteixi en exposar la seva proposta en aquella Assemblea i en aquest cas, ho podrà fer 

en el torn obert de paraules del final de l'Assemblea, on es decidirà si s’inclou la proposta a l'Assemblea 

vinent, però no es treballarà/votarà la proposta en si.  



 

E.3 Les propostes “espontànies”  

 
E.3.1 Són idees que surgeixen durant la mateixa Assemblea. Per força, donada la seva gènesi, són idees 

no treballades, no madurades ni estructurades.  

 

E.3.2 En aquests casos, proposem que es treballin aquestes idees a la comissió pertinent, i això es pot fer per 

tres vies:  

- La persona, en acabar el seu torn d'intervenció, es dirigeix a la comissió en qüestió.  

- Aquesta comissió es dirigeix directament a buscar la persona, entenent que la seva idea és bona i que, 

treballant-la, es pot presentar com a pròpia de la comissió.  

- Si cap dels dos supòsits anterior es dona, la comissió de dinamització o el grup moderador de l'assemblea 

miraran de posar la persona i la comissió més adequada en contacte.  

 

E.3.3 Per norma general, les propostes sorgides in situ en una Assemblea, es treballaràn a la propera 

Assemblea si aquesta considera pertinent treballar-les. En el cas contrari, l’Assemblea decidirà en aquell 

moment què cal fer amb la proposta. Qualsevol altre idea caldrà exposar-la al torn obert de paraules, on 

l'Assemblea valorarà si incloure-la en l'ordre del dia de la propera Assemblea, però no treballarà/votarà la 

proposta en si. 

 

 



Annex Com moderar assemblea  

 
0. Tenir clar qui serà l'equip de l'assemblea 

a) 1/2 persones del torn de paraula: Una d'elles serà l'encarregada d'agafar els noms de les 

solituds de paraula i l'altra serà qui anirà passant, si s'escau, el micròfon. 

b) 1 persona que redactarà l'acta. Aquesta recollirà les intervencions però sobretot els 

acords desacords. També s'haurà d'encarregar de disposar els documents de les comissions. 

c) 1 persona com a moderadora: és a dir tu! Que aniràs donant pas a les comissions/grups i 

fent un seguiment de l'ordre del dia. 

 

1. Donar la benvinguda a tothom, fes una presentació positiva. Explica que l’assemblea és un espai 

de treball, de debat, de presa de decisions, espai on es respecten a totes les opinions.... etc... 

 

2. Presenta l'equip de dinamització de l'assemblea (qui farà els torns, actes i moderació) 

 

3. Explica la proposta de comunicació entre tots els assembleistes. 

a. Mans enlaire: a favor, 

b. Braços en creu: en contra, 

c. Braços donant voltes: que es repeteix 

d. Puny esquerra alçat: llenguatge discriminatori. 

 

4. Explica que la proposta d'ordre del dia per aquesta assemblea ha estat elaborada a la Reunió 

Prèvia (RP) per preparar l’ordre del dia (on hi participen totes les comissions/grups/individus) on 

s'han prioritzat els temes/temps a tractar i s'ha elaborat l'ordre de sortida les comissions/grups. 

 

5. Explicar que després de llegir la proposta es preguntarà si es vol afegir un punt més i aquest serà 

sotmès, igual que l'ordre del dia proposat a aprovació posterior. Recordar que per expressar opini-

ons, propostes que no surtin a l’ordre del dia s'ha d'utilitzar l’últim punt, el torn de paraules obert. 

 

6. Llegeix l'ordre del dia proposat. 

 

7. Demana si es vol afegir algun tema més. 

 

8. Aprovació de l’odre del dia i la temporalització total.  

 

9. Explicar que s'ha enviat l'acta de l'assemblea anterior però que faràs (si s’escau) una lectura en 

diagonal per refrescar els acords presos, els desacords com també les informacions més rellevants. 

 

10. Si hi ha alguna comissió que no està a l'ordre del dia per motius X... anirà després de l'última 

decidida a la Reunió Previa (RP) i així successivament. 

Cristian
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