ASSEMBLEA DE VALORACIÓ 4 JUNY 2016
VALORACIONS POSITIVES

VALORACIONS NEGATIVES

Visibilitat,
projecció exterior,
relacions externes

Presència en mitjans
Visibilitat pública

Tancament en nosaltres
Manca de presència pública del treball institucional
Millorar la comunicació externa
Esperava major presència al carrer
Necessitat d'avaluar la presència de CseM als moviments
socials i associacions
No esperava que la institució se'ns acabés menjant tan
ràpidament
Cal millorar la capacitat de pedagogia
Replantejar la dedicació dels 6 alliberats dins i fora de les
institucions
Cal incrementar el contacte amb candidatures
municipalistes

Projecte polític

Crear perfil polític propi
Grau coherència alt
Gent de distinta procedència política pot treballar junta
Esperava que les diferències polítiques dugueren més problemes
Nom CseM

Manca de debat polític
S'ha perdut la il∙lusió
Falta definir el projecte polític de CseM
Desembarcaments en les assemblees

La Teixidora

Haver creat la Teixidora

Ús de la Teixidora Cal protocol d'ús de la Teixidora
Problema amb la neteja
La Teixidora està tancada moltes hores al dia

Relacions amb el
govern

Capacitat d’interlocució amb el govern
Esperava una lluita contínua per fernos escoltar

Esperava el rezel del PSPV, però no el de Compromís
Replantejar la possibilitat d'entrar en govern
No esperava la contradicció entre presentarse a les
eleccions i no entrar a l'equip de govern

Participació

CSeM ha durat 1 any
Incorporació noves persones a l'assemblea

Ha baixat la participació
Cal augmentar la participació de noves persones

Grups de treball amb nombre de gent acceptable

Baixes per desacords
S'ha perdut la il∙lusió
Protocol acollida
No esperava que tinguera més convocatòria un acte
lúdicfestiu que una jornada de treball

Gestió de
conflictes

Malgrat les discrepàncies, la crítica es constructiva
Bones relacions personals dins de la institució

Baixes per desacords
Cal millorar la comunicació interna

Metodologia,
treball en equip,
assemblearisme

Treball en comú
Confiança mútua
Sistema documental
Tecnologia interna
Bon funcionament dels grups de treball

Funcionament de Coordinació
Inactivitat de l'assemblea, cal treballar més les propostes
per part de l'assemblea
Fluxos d'informació, bretxa digital, cal millorar la
comunicació interna, esperava major i millor comunicació
entre les parts (institucional, grups de treball i assemblea)
Procés de presentar mocionsproposicions
Cal més focalització en temes de treball
Cal incrementar la formació
Fiscalització regidores
Mecanisme de rendició de comptes
Desaparició grup d'atenció a menuts en les assemblees
Poca conciliació en els actes

Resultats

Bons resultats
Capacitat de recuperarnos dels errors
Tasca d'investigació contra la corrupció

S'ha perdut la il∙lusió
Som massa durs a l'hora de reconèixer assoliments propis

