CONCLUSIONS DEL DEBAT PER MILLORAR LA PARTICIPACIÓ (31.1.2012)
COM ATRAURE A LA GENT DEL POBLE?
Aspectes negatius:
- fred
- assemblees massa llargues
- massa informacions internes
- massa calendari
- intervencions personals massa llargues
- calendari
Propostes per millorar:
1. Debats mensuals itinerants (11 vots)
2. Debats abans que la informació interna (2 vots)
3. Paradeta els caps de setmana a la plaça comerç (6 vots)
4. Fer octaveta amb els punts on se'ns pot trobar (1 vot)
PERSONES NOVES
Aspectes negatius:
- falta de comunicació (mai fem res pels nouvinguts)
- tendim al “sectarisme”, ens tanquem...
- hem de mirar lluny, veient i tenint en compte el que tenim al voltant
Propostes per millorar:
1. Fer un punt d'informació a l'assemblea amb funcionament rotatiu similar als càrrecs de
la Assemblea. (2 vots)
2. Repartir octavetes informatives amb la informació de les comisions.(2 vots)
3. Fer actes de “germanor” com les cafetes o altres... (6 vots)
4. Intentar motivar a la gent nova perque torni, preguntar-li alguna cosa, demanar-li el
correu... (1 vot)
5. Crear una minicomissió de benvinguda (5 vots)
6. Al principi de l'assemblea preguntar si hi ha alguna persona nova... portar un peto
infomatiu per si algú vol demanar informació (1 vot)
COM MILLORAR LA PARTICIPACIÓ DINS L'ASSEMBLEA?
Aspectes negatius:
- desmotivació
- fred
- ego (persones que parlen molt o necessiten donar el seu punt de vista de tot)
- falta de respecte quan les persones parlen
Propostes per millorar:
1. Recordar els acords i temes pendents de la anterior Assemblea al principi de
l'Assemblea (3 vots)
2. Accions concretes amb objectius concrets per millorar la implicació (15 vots)
3. Més coordinació entre les diferents comissions (1 vot)
4. Recuperar els signes vs. Callar (2 vots)
5. Regular els torns de paraula (temps)
6. Enfortir el paper de l'equip de moderació

INFRAESTRUCTURA
Aspectes negatius:
- Dependència de la climatologia
- Manca de cadires o seients adequats
- Manca d'un local estable fixe.
Propostes per millorar:
1. Necessitat d'un local de referència per l'Assemblea com a entitat (5 vots)
2. Fer les assemblees els diumenges al matí durant l'hivern
3. Augmentar el nombre de cadires
4. Proposta d'anfiteatre en el futur espai de la fabra i coats i en el futur parc linial de l'AVE
per reunir-nos còmodament a l'exterior.
5. Aprofitar entitats (amb NIF) per poder accedir als espais on cal identificar-se oficialment
(3 vots)
6. Dinamització hauria de tenir una proposta sobre aquests temes com a grup de treball
ASPECTES POSITIUS
Aspectes negatius:
- Es útil com a font d'informació
- Augmenta la convivència i el coneixement de la gent de Sant Andreu
- Es una eina de presa de decisions horitzontal
- Se segueix l'ordre del dia i es respecta el torn de paraula
- S'han iniciat treballs amb el Casc Antic i amb les Ampes
Propostes de millora:
1. Fer una Assemblea Estratègica un cop al mes per definir prioritats (11 vots)
2. Més implicació en la moderació de l'assemblea: fer un taller de formació per moderar (1
vot)
3. Dedicar una única assemblea per reflexionar en quin punt estem (1 vot)
4. Que les comissions es proposin treballar continguts de la xarxa associativa (2 vots)
5. Recuperar els símbols no verbals per deixar saber el que es pensa. (2 vots) + 2 vots de
la mateixa proposta al grup de participació dins l'assemblea.
Si agafem les 7 propostes més prioritzades (que son les ques estan en negreta) tenim
almenys 1 proposta de cadascún dels temes treballats.
Hi ha un dels temes: “Continguts de l'Assemblea” que es va quedar sense treballar i es
decideix que sigui el GT (Grup de Treball) que ha sortit per millorar la participació qui faci
la reflexió i les propostes de millora corresponents.

