
Reunió de coordinació de comissions i ordre del dia

Accions:

Es comença amb el debat de si una comissió pot tenir potestat per convocar una assemblea 
extraordinària:

− N'hi ha que creuen que en casos d'urgència molt concrets si, però s'ha d'estipular què 
entenem per un cas d'urgència.

− Proposta de planificar a més llarg termini per evitar que unes poques vagin a 120 mentre el 
col·lectiu demana anar a 80.

− Es porta el debat a la reunió extraordinària, que finalment es suspèn, i es proposa una 
alternativa per tal d'avançar feina. S'entén que l'assemblea va convocar el dia i que només 
faltava el què, es proposa el següent:

− Pel divendres debat de torn tancat, dos pros i dos contres de cada proposta elaborada 
per la comissió d'accions de cara a la investidura. Després es procedeix a votar. Deixar 
clar que les votacions són només per visibilitzar el recolzament amb el que compta una 
proposta, si un grup decideix tirar endavant una idea que no comptava amb un 
recolzament majoritari, qui és l'assemblea per dir que no es faci?

− Es planteja només treballar en base a les propostes de la comissió d'accions, per tal 
d'incentivar la participació en aquestes i alleugerir les assemblees.

− Recordar que una comissió no pot tombar, si no recollir idees i definir de quina manera 
es dóna el debat a l'assemblea. Es planteja la necessitat de ser flexible en la 
metodologia, en aquest cas s'ha triat el sistema de torn tancat i votació no vinculant, 
però en d'altres pot funcionar d'una manera diferent. És el cas de

Continguts:

− Al no poder-se celebrar la comissió es proposa una dinàmica per respondre tota una sèrie 
de preguntes: Perquè ens reunim i fem cassolades? Què n'esperem d'això? Qui som? 
Com ens organitzem? On ens trobem?

− En aquest cas es proposa que cadascú digui la seva per tal que la gent de continguts 
pugui recollir-ho i fer un text de presentació.

Comunicació:

− Informar sobre la Marxa de la Sal convocada per Mataró i sobre el que ja se sap del 
bloqueig al Parlament.

− Explicar el funcionament del blog i proposta de taller obert de twitter.

Més punts:

− Proposta de creació d'un grup de treball de dinamització de les assemblees. Un grup que 
es dediqui a centralitzar i recollir les proposicions de les actes anteriors i que contribueixi a 
donar eines a la gent per crear un clima de respecte que permeti un desenvolupament més 
dinàmic de les reunions.

− Estat de la sol·licitud de la Cooperativa Obrera i del material bàsic per poder fer 
assemblees (demandes a l'ajuntament).

− Aprovació de la recollida de signatures amb el text d'en Ramon.
− Valoració de l'assemblea, mantenim l'organigrama que ja tenim? (Assemblea: comissió de 

comunicació, comissió de continguts i comissió d'accions).
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