
ACTA INTERCOMISSIONS 9 DE JUNY CAN FABRA

S'acorda que aquest espai s'ha creat per dos motius
1) Per fer una trobada entre les comissions abans de l'inici de l'acampada
2) Crear un espai de coordinació entre les comissions. Proposta de trobar-nos cada 15 dies

Es recorda que una hora abans de cada assemblea general hi ha una reunió intercomissions per parlar 
exclusivament de la proposta d'ordre del dia.

Es fa la presentació de les comissions presents a la reunió: joventut, comunicació, dinamització, sanitat, 
gènere, cultura, educació, habitatge, acció, medi ambient, continguts, veïns/es a títol individual

Es pregunta si es tallarà la reunió per la cassolada. S'acorda que no.

Acords presos.

El divendres a les 17h s'ha quedat per començar a explicar a la gent que es muntarà l'acampada. 

A les 19h cercavila,  s'està parlant amb les ampes per convidar-les, diables aniran vestits de 
personatges, es portarà també percussió. Cal fer pancartes per informar perquè fem el cercavila. 
El desplegament de la pancarta serà a les 20h. 

Recorregut proposat: Pl orfila, c/ Torres I Bages, Joan Torres, c/ Gran St Andreu, Pg Fabra i Puig, c/ 
Concepció Arenal, c/ Pons i Gallarza, Mercat, c/Comerç, carrer ajuntament. Pl orfila.

S'arribarà a la plaça i es llegirà la carta de benvinguda i es muntarà l'acampada. Totes les activitats es 
faran a la plaça.

Cada comissió explica les activitats que volen fer. Posteriorment quadrarem les accions Comunicació 
enviarà graella. Cal vigilar el tema del botellón i porros, cadascú s'ha de autogestionar. Cal traspassar-
ho als veïns també vigilar la convivència amb els veïns/es. 

Cal tenir present el tema del reciclatge, per exemple papereres. 

S'explica que s'ha enviat un correu explicant com funcionen els googles calendars. Cada comissió ha de 
posar les accions que farà ara durant l'acampada. Però és important anar introduir

Comunicació ha de fer cartells muts
Comunicació demana que les comissions enviïn sempre els materials de difusió de les activitats.

Abans d'anar a dormir  fer una assemblea d'intercomissions durant l'acampada de coordinació.  
Enviar una graella d'activitats a plaça Catalunya

El divendres s'haurà de parlar del tema de seguretat 

Material que caldrà tenir en compte per l'acampada. 
taules
cadires
carpes

equip de so
burra
cartellera

brides
pantalla
xarxa de pescadors

material fungible
cordill
pot solidari

toldos


