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Bloc 1. La preparació de les assemblees i reunions 
No sempre és possible tenir totalment preparada una reunió, però 
segurament ho és més cop dels que es fa.  
Malgrat tot val a dir que  la preparació prèvia del temes a tractar en 
assemblea incrementarà  substancialment el rendiment de la 
mateixa. 
 
Preparació dels temes a tractar 
Quan treballem en moviments dirigits de manera assembleària 
acostumem a topar-nos amb determinades problemàtiques 
organitzaves que és repeteixen.  
 
Les dificultats sorgeixen generalment perquè  no s’ha entès bé el 
problema que s’està tractant o bé perquè no hi ha temps per 
prendre decisions meditades . 
 
Tot plegat acostuma a crear un clima d’inseguretat que fa difícil 
avançar amb les nostres dinàmiques quotidianes, fet que  obliga a 
postergar les decisions. 
 
La sensació d’estancament i  de no haver cobert els objectius 
s’escampa i crea per una banda frustració i falta de motivació entre 
els membres més compromís del grup i afavoreix per altra una 
desimplicació total entre les persones menys interessades.  
En definitiva, caldrà que evitem  la improvisació i la manca de 
claredat a les reunions, per a preparar els temes existeixen diverses 
formules: 
 
A) Elaborar documents previs i fer-los arribar  als participants 
B) Organitzar consultes o entrevistes amb persones expertes en les 
qüestions que vulguem abordar. 
C) Consultar i difondre dins de l’assemblea documents i materials 
sobre el tema 
D) Fer grups de treball previs a les assemblees on es discuteixin els 
problemes i les alternatives amb més temps 
E) Traduint informes, comptes o informacions complicades a un 
llenguatge comprensible per a tothom. 
 

                  
Punts als quals cal parar especial atenció  
 
1) La Convocatòria i ordre del dia 
 
1.1.La convocatòria es farà amb suficient antelació, caldrà explicitar 
l’ordre del dia : Caldrà que tots i totes Tinguin clar quan serà la 
reunió, quins punts s’han de tractar, el seu ordre, el temps estimat 
per a la reunió i quines són les tasques prèvies necessàries 
(aconseguir informació, habilitar un espai, aportar materials ...etc.) 
Estem habituats a què la convocatòria es limiti a comunicar 
l’existència de la reunió tal dia i a tal hora, caldrà que evitem això a 
tota costa.  
 
1.2.En els punts de l’ordre del dia caldrà especificar quin és 
l’objectiu a assolir i quines tècniques es faran servir (informar, 
sondejar opinions, prendre una decisió...). 
Caldrà també especificar el temps que calculem que durarà cada 
punt de l’ordre del dia, per servir de guia a tots els assistents.  
Hem d’evitar la tendència a fer ordres del dia massa esquemàtics 
que no aclareixen que es pretenem fer en cada punt de l’ordre. 
 
1.3. Caldrà que agrupem els punts per similitud per tal de poder 
tractar al mateix temps els aspectes relacionats. 
 
1.4. Un ordre del dia ha de ser flexible, obert a novetats i 
suggeriments ja que els punts inclosos són només una proposta 
feta per qui redacta i convoca l’assemblea en un moment i amb 
unes problemàtiques concretes. 
Alhora caldria  deixar un espai  per a un punt final de “varis” en què 
s’hi  poguessin encabir totes les novetats que sorgeixin o les noves  
propostes realitzades pel grup. 
 
1.5. L’ordenació dels temes a tractar hauran de seguir un criteri de 
prioritat, començant per allò més fàcil  per continuar amb allò més 
difícil o extens. 
Després dels temes principals podran resoldre’s aquelles qüestions 
puntuals que no requereixin gairebé temps: petites informacions, 
consultes, anuncis... etc. 
 
1.6. Serà interessant fixar al final de l’assemblea i de manera 
esquemàtica l’ordre del dia de la següent trobada. 



L’ordre del dia es vital ja que marca el contingut, la ordenació i les 
prioritats dels temes a tractar, també recull el temps que volem 
dedicar i el mètode de treball que pensem emprar. 
 
L’ordre del dia  es bàsic per a l’assemblea, serveix per a aconseguir 
el compliment dels objectius, ja que els explicita a tot el conjunt dels 
assistents per igual, i alhora dona seguretat i impedeix que ningú no 
es perdi. l’ordre del dia ha de ser un “full de ruta” per als asssistents 
a  l’assemblea. 
 
2) Temps de duració de les trobades 
El temps de duració d’una reunió és un aspecte al qual cal prestar 
atenció en el moment de preparació  i també durant el 
desenvolupament de l’assemblea. 
Sovint es dona que ens trobem avant  assemblees mal organitzades 
a les quals se sap l’horari d’inici però no el d’acabament. 
 
En aquest context es dona la paradoxa que qui acaba prenent 
decisions és qui més disponibilitat de temps té, per dir-ho d’una altra 
manera, qui mes “aguanta”. Per evitar aquestes dinàmiques  en 
certa mesura antidemocràtiques caldrà que:  
    
2.1.la convocatòria de la trobada ha de constar-hi l’hora d’inici i 
l’hora prevista d’acabament, d’aquesta manera cada persona pot 
organitzar la resta dels seus compromisos. 
 
2.2 Existeix un temps límit que no s’ha de sobrepassar, 
aproximadament dues hores, després d’aquest disminueix 
sensiblement el rendiment i la capacitat d’autocontrol. 
El perllongament  d’una assemblea crea també un estat general de 
crispació, falta d’implicació i d’abandonament dels objectius fixats. 
 
2.3 Els punts anteriors requereixen d’una estimació del temps 
necessari dels punts proposats a l’ordre del dia, aprendre a estimar 
el temps es una simple qüestió de pràctica. 
 
3) l’Organització de l’espai 
Cal tenir molt en compte la distribució que la distribució de l’espai on 
es desenvolupa l’assemblea no dificulti el seu funcionament. 
Sempre que sigui possible tractarem de reunir-nos en lloc on el 
mobiliari permeti adaptacions a volum del grup. 

L’organització de l’espai repercuteix en la comunicació entre els 
assistents, a més pot atorgar autoritat simbòlica a certes posicions, 
la presidència, el secretari,...etc. 
Podem organitzar l’espai segons dos models de comunicació 
contraposats:   
A) Seria el model unidireccional o individualitzador en el qual tota la 
gent està orientada cap a unes poques persones, com a les classes 
magistrals, aquest model no afavoreix la comunicació en tots els 
sentits, no obstant això potser és el model apropiat quan ens trobem 
amb reunions de centenars de persones. 
 
B) L’altre model és el multidireccional o participatiu: la gent en 
cercle de tal manera que tothom pugi veure els demés. Aquest és el 
model ideal per a grups no gaire nombrosos 
Pel que fa als símbols d’autoritat s’ha de tenir en compte  la 
disposició de les cadires, les taules i els llocs des d’on es veu millor. 
Per aconseguir-ho caldrà prestar atenció a : 
 
1) Mirar-se: en una assemblea les persones haurien de distribuir-se 
totes a un mateix nivell , d’aquesta manera es facilitarà la 
comunicació. La rotllana i les formes el·líptiques seran les formes 
més vàlides de distribució dels assistents  
 
2) Estar a un mateix nivell: o tots a terra o tots dempeus, sense 
utilitzar tarimes ni desnivells, aquestes només seran útils en 
reunions amb gran número d’assistents  per a què la gent visualitzi 
bé. 
 
3) Que no hi hagi pertorbacions, les assemblees han de realitzar-se 
en espais on no s’estigui realitzant cap altra activitat que pugi 
entorpir. 
 
 
 
 
 


