
De l’Assemblea, funcionament i organització 

Per aconseguir un bon funcionament de l’Assemblea, el treball previ es fonamental, per això hem de tenir 

en compte les quatre fases que la conformen. 

1/ Feina prèvia de preparació de l’Assemblea 

2/ Obertura de l’Assemblea 

3/ Constitució de l’Assemblea, debat i decisions 

4/ Recapitulació i encàrrec de redacció de l’acta de l’Assemblea 

Preparació de l’Assemblea 

Com sempre las feines més feixugues son les més importants, la qualitat d’una Assemblea està marcada 

absolutament per la seva preparació, si aquesta es deficient el resultat serà, amb tota seguretat, també 

deficient, això vol dir que no es pot permetre l’ incompliment de les normes marcades per aquesta 

preparació, veiem les més importants. 

- Elaboració del Ordre del Dia, la Comissió encarregada, després d’haver consultat l’acta de 

l’Assemblea anterior per comprovar quins eren els seus mandats i d’haver analitzat el seu grau de 

compliment i estudiat els temes d’interès en el moment de la preparació comença l’elaboració 

d’aquest Ordre del Dia. Es redacta una primera proposta, el següent pas ha de ser el de enviar-la a 

tots els grups que conformaran l’Assemblea i demanar-los quins son els temes que desitgen 

debatre i exigint que s’aporti tota la documentació necessària. 

Quan es disposa de l’ informació necessària la Comissió reelabora l’Ordre del Dia fent una síntesi 

molt acurada que no deixi fora res i al mateix temps que no incorpori a l’Assemblea qüestions que 

no son del seu àmbit. Hauria de ser: 

- Que interessi a la majoria  

- Que sigui realista  

- Que siguin temes de la competència de l’Assemblea i no es puguin resoldre a altres nivells 

- Que sigui el més curt possible 

 

- Publicació de l’Ordre del Dia, amb la suficient  antelació la Comissió fa públic l’Ordre del Dia i 

proposa la data de l’Assemblea, aquest punt es fonamental, ja que de ell depèn l’aspecte logístic , 

s’ha de decidir on i com es durà a terme l’Assemblea i el grup encarregat de fer-ho ha de poder 

disposar del temps suficient per obtenir un bon resultat. També s’ha de disposar del temps adient 

per que tots els grups i persones comencin a preparar la seva participació. 

 

- Publicació del material informatiu dels grups i ponències,  un altre vegada el temps es molt 

important, la Comissió ha de marcar un temps per la publicació de tot el material informatiu i una 

de les seves feines més important, després de la publicació de l’Ordre del Dia, es la de fer el 

seguiment d’aquestes aportacions per que tothom pugui disposar-ne amb la suficient antelació. 

 

 

 

 

 



Obertura de l’Assemblea 

- Constitució de la mesa de moderació, aquest punt es en si mateix important, per ser el primer i per 

que d’ ell depèn com anirà la dinàmica de l’Assemblea, no es pot deixar a la simple rotació, es 

fonamental que tots els que  formin la mesa  estiguin capacitats per fer-ho, per això i que no es 

produeixi l’acaparament d’uns pocs en aquestes funcions, es proposa que es facin rotacions en les 

successives  Assemblees, tant locals com conjuntes, de part dels membres que hi participin, de 

manera que es garanteixi el funcionament. La composició de la mesa serà: 

Moderador, dirigeix el debat, proposa síntesis, dona i treu les paraules, procura que el debat es 

produeixi amb el màxim respecte, distingint l’eloqüència apassionada de l’agressió i exigint que 

totes les acusacions a membres de l’Assemblea siguin provades i documentades i de no ser així 

demanar la retractació i fins i tot l’expulsió de l’Assemblea. Per ser el càrrec de màxima 

responsabilitat durant l’Assemblea, es imprescindible que sigui una persona reconeguda per tots 

com a ponderat i capaç de fer avançar l’Assemblea amb el mínim de conflictes. 

Ajudant de paraules, es la persona que pren i manté l’ordre de paraules demanades, recolza la 

feina del Moderador  per que no es produeixin conflictes. (annex 1:  els torns de paraules) 

Ajudants  d’acta, es proposa que siguin dos, per que en cas de problemes en el moment de prendre 

notes durant l’Assemblea o posteriorment quan es redacti, no es depengui solament d’una 

persona, si l’Assemblea tingues una durada excessiva es podria fer-ne dos torns, però sempre amb 

dos al mateix temps. 

Una vegada decidida  la composició de la mesa i aprovada per l’Assemblea es passa a organitzar el 

funcionament de l’Assemblea. 

- Decidir l’horari de les sessions de debat, proposar un horari per el debat dels temes de l’Ordre del 

Dia i de totes les qüestions de les que l’Assemblea hagi de prendre decisions, marcant també els 

temps total de torns de paraules que es dedicaran a cada tema. Es important que es produeixin 

temps de lleure entre els temes a debatre per propiciar un funcionament més relaxat. 

- Decidir com es tracten les qüestions que afecten al bon funcionament de l’Assemblea, 

l’Assemblea pot decidir si s’accepten o no intervencions referides al funcionament intern, sempre 

es preferible fer-ho, per que de vegades faciliten que qüestions que poden resoldre’s amb una 

simple exposició no ocupin temps de l’Assemblea, podem definir-les com: 

Qüestions prèvies, son aquelles que sense alterar l’Ordre del Dia poden donar una informació 

addicional sobre un tema i ajudar a centrar-lo i fer més fàcil el seu debat, ha de ser una intervenció 

curta i concreta. 

Qüestió d’aclariment, com l’anterior te com a finalitat facilitar el debat de manera que si hi ha un 

dubte sobre una exposició realitzada o bé la mesa no l’ hagi interpretat bé, els que ho necessitin 

podran demanar-ho, sempre amb una intervenció curta i concreta. 

Qüestió d’ordre, quan per el curs que prenguin els debats, s’alteri el bon funcionament de 

l’Assemblea i la mesa de moderació no sigui capaç de reconduir-lo, qualsevol podrà fer una 

proposició que permeti recuperar el debat, aquesta proposició no podrà modificar l’Ordre del Dia 

acceptat ni introduir nous temes. La proposició si afecta al tema de debat o es refereix a l’actuació 

de la mesa de moderació a de ser acceptada per l’Assemblea. 

Proposició de puntualització, quan en el debat de un tema es vagi configurant una interpretació 

diferent del tema , es podrà demanar a l’Assemblea que s’accepti la nova línia de debat o bé que 

s’obri un torn nou per aquesta interpretació. 

 

Una vegada aclarits tots aquests punts, es pot passar al següent  punt, la constitució de 

l’Assemblea. 



L’Assemblea comença el debat de l’Ordre del dia 

Aquest es el moment on l’Assemblea constituïda comença la seva feina, a partir d’ara es quan existeix 

realment i totes les seves decisions han de ser tingudes en compte i ser vinculants per aquells que la 

constitueixin, a menys que es decideixi el respecte de les minories i el seu dret a que es respecti 

l’autonomia  en les qüestions que no afectin als altres, per això es tan important que una Assemblea 

defineixi clarament el seu àmbit d’actuació. 

1/ A l’Assemblea només es poden expressar propostes preparades i documentades 

2/ S’ha de procurar que tothom pugui expressar-se en la mateixa intensitat, per tant els mecanismes de 

participació han d’estar establerts, torns de paraules, temps fixat i moderació 

3/ A l’Assemblea es debaten i aproven propostes i es on exercim la nostre capacitat de prendre decisions, 

no es poden acceptar postures personals de queixa i enfrontament, quan aquestes existeixin s’han de 
canalitzar a través de propostes. 

4/ De cap manera es poden permetre acusacions a persones, grups i idees sense concretar i documentar, 
en qualsevol cas la discrepància d’idees mai s’ha de tractar com una agressió, ja que es l’arrel del debat, 

sempre serà la taula de moderació la responsable de que no es produeixin situacions d’aquest tipus. 

5/ Quan es produeixi una situació enfrontada entre dues o més propostes i no es pugui, dins de l’Assemblea 
aconseguir  un acord immediat , es podria crear un grup de treball amb representants de les tendències i 

intentar arribar a una proposta que la Assemblea pugui assumir, en cas que això no fos possible, totes les 
propostes s’haurien de debatre a nivells més baixos i tornar a portar a l’Assemblea. 

6/ Si el consens es el mecanisme d’aprovació de propostes s’han de definir quins son els seus límits i com es 
tractaran les situacions de bloqueig: amb més debat, amb majories qualificades o qualsevol altre sistema 

del que es vulgui dotar l’Assemblea. 

L’Ordre del Dia 

- Informes, normalment es comença amb els informes de les diferents Comissions i grups que 
conformen l’Assemblea per que aquesta pugui saber la situació general i així poder fer-se partícip 
de la feina de tots els que la conformen. 

- Debat dels assumptes d’interès de l’Assemblea, es el debat en el que si l’Assemblea ha de 
plantejar-se canvis importants o bé accions que afectin al seu conjunt, tots els grups poden 
expressar les seves opinions i arribar a la presa de decisions. 

- Ponències, on qualsevol persona o grup que hagi fet arribar a la Comissió les seves Ponències, pot 

defensar i posar en comú les seves propostes per veure si l’Assemblea les recolza. 

- Síntesis, quan el debat d’un assumpte hagi arribat a produir un consens suficient el moderador i els 
seus ajudants proposaran una síntesi que si es aprovat per l’Assemblea serà acceptat com un acord 

i així reflectit a l’acta.  

Recapitulació  

- Si sigues necessari i l’Assemblea ho acceptes es pot fer una recapitulació dels assumptes tractats de 
manera que tothom pugui tenir consciencia dels acords i les declaracions presos per  l’Assemblea. 

Tancament de l’Assemblea, es dona per clausurada, en aquest moment l’Assemblea deixa d’existir i la 
sobirania torna als grups que la conformen quan està formada, ara es el moment en que els seus mandats 
han de ser portats a la pràctica i el seguiment de la seva realització pertoca a les comissions.  



 


