
Acta reunió Dinamització 17-01-12                                                                 

 

Assistència: 5 persones 

 

Ordre del dia: 

 

1.- RP 

2.- Valoració Assemblea 

3.- Debat 

4.- Sopar de Dinamització 

 

1.- Reunió Prèvia 

No n´hi ha hagut. No s´ha fet. No hi havia ningú de Dinamització. 

La setmana passada ens vam oblidar de repartir els rols. 

S´ha fet a l´Assemblea, just abans de començar. 

Decisió: explicar a l´Assemblea el que és evident (la gent no ve) i demanar-li que 

trii de forma realista què es farà a partir d´ara: 

a) Continuar quedant a les 19h. 

b) Quedar a les 19:45h. 

c) Començar a les 20h l´Assemblea elaborant primer l´ordre del dia. 
 

2.- Assemblea 

Hi havia unes 35 persones. Després 5 més. 

No hi ha hagut Calendari. Cal fer-ne un de nou (L). 

L´Assemblea s´ha volcat en el tema del casc antic de St. Andreu. 

No hi ha hagut debat i la gent el troba a faltar.  

Proposta: proposar a la propera assemblea un debat de la llista, preparar-lo i fer-

lo a la següent. 
Temes per triar: 

a) Com millorar l´assistència de gent a l´Assemblea. Com fer que la gent que ve no 

marxi. 

b) Com millorar la participació de la gent a l´Assemblea. 

c) Com es preparen accions i es prenen les decisions al voltant d´aquestes (això seria 

més aviat un taller). 

Al tercer punt es modifica això! 
 

3.- Debat 

Propostes noves: 

Cap on va l´Assemblea? Què volem fer? 

Quin poble tenim i quin poble volem?  

Cal una diagnosi, una radiografia de l´Assemblea en el primer cas i del poble en el 

segon. 

Es proposa fer un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). 

Hi ha qui pensa que ens estem enmerdant en quelcom que ens portarà molta feina. 

 

Decisió: 

Cal presentar ja els logros de l´Assemblea (S). 



La setmana que ve fem una proposta de debat. Debat: Cap on va l´Assemblea? 

Què volem fer? 

Al final de l´Assemblea ha de sortir un grup de treball per fer el DAFO i 

presentar-lo a l´Assemblea. Dins aquest grup de treball hi haurà gent de 

Dinamització. 

Amb el DAFO fet Dinamització i qui s´hi vulgui afegir prepararem el debat, que es 

farà, com a mínim d´aquí dues assemblees. 
 

4.- Sopar 

Es fa un "sopar de traje", és a dir que totes portem alguna cosa de casa. 

El sopar es farà a casa la Paula i l´Eva. 

Es queda a les 22:15h a la porta de la Gordi per anar a sopar. Des de les 19h hi ha cafeta 

indignada i podem quedar allà per fer el vermut nocturn i unes birretes. 

Menú: hi ha gent alèrgica als fruits secs, als prèssecs i no recordo a quina fruita més. 

S´ha dit de portar un parell de truites (S i N) 

La resta aneu dient per mail que portareu per no repetir el menjar. 

No hem pensat en el beure i és força important! 
 


