
ACTA REUNIO DINAMITZACIÓ 10/01/2012                                            
 

Assistents : 5 

 

1. Valoració Assemblea 

2. Valoració Assemblea anterior (03-01-2012) : punts a tractar  

3. Valoració acció " Cola't " 

 

 

1. Assemblea del 10/01 amb equip de moderació per part de dinamització ( N. ) sí 

funciona i es pot fer un ordre del dia adequada a temes a tractar i temps. 

Funciona la implicació de l'assemblea amb les AMPAS ( proposata surgida a 

l'assemblea anterior ). La comissió d'educació es comprome't amb les AMPAS per fer 

un treball conjunt. 

Tot els punts a millorar a l'assemblea anterior, en aquesta s'aconsegueixen tractar amb 

més eficàcia. 

- hi ha RP  

- durada assemblea : 2h 

- dinamització agafa el paper de moderació 

 

2. Assemblea del 03/01 es comenta que va ser caòtica degut a què : 

- no va haver reunió prèvia, es va decidir l'ordre del dia a les 20 h quan començava 

l'assemblea. 

- Ordre del dia supera les 2 h. I a més hi havia debat del "cola't" 

- Assemblea tensa, s'aprecia negativitat a l'ambient i es falta al respecte en determinades  

ocasions a membre de l'assemblea. 

- La moderació no va ser efectiva ni va limitar el temps.  

- S'aprecia que l'assemblea no s'autorregula. Falta equip de dinamització que faci apoio. 

- I. proposa treballar per objectius marcats, i que puguem unificar els temes per guanyar 

efectivitat. Hem de fer xarxa.  

- Es debat la implicació amb les associacions del barrri. 

 

 

3. Acció " Cola't" : s'evidencia poc quorum de gent que participa en l'acció i es valora 

el perquè no funciona  

- no es coordina les accions amb la resta de barris i es decideix fer-ho amb poc temps de 

preparació i pocs recursos humans 

 

 

Proposta (S) :  COM PREPARAR DECISIONS I ACCIONS 

Es proposa fer un debat de com fer accions  


