
Acta 17-08-11 UI15MESTAP

Assistència: 9 persones

- De les xerrades per confirmar:
- Col·lectiu Ronda... NO
- Taifa... S parlarà amb ells, segur però pendent de confirmar
- Energia i pic de petroli… Va dir que podia però ha de tornar a confirmar pel canvi

- Moviments:
- Incorporació de la xerrada sobre especulació d'aliments.
- La participació de Medi Ambient es mou al dia 10 per no interferir amb la manifestació del 2 
de Setembre. Aquesta manifestació haurà de figurar al tríptic i no s'organitzarà cap activitat per 
aquest dia [inclosa al calendari]
- El dia 10 s'organitzarà un sopar-teatre. Al sopar has de portar quelcom per compartir. El teatre 
s'ha de parlar amb Jesús [inclòs al calendari]

- La comissió de Comunicació:
- Ha de quedar 1 dia per treballar la sessió TIC teòrica. Es responsabilitzen: Ll, P, A, C. Ll 
enviarà un correu a M per veure si podem comptar amb ell també. [Falta per saber si està el lloc 
a Can Fabra confirmat]
- Tema cartell-tríptic i difusió.

- Cinefòrum. Serà una pel·lícula sorpresa al dissabte 3 i “En transición 1.0”al divendres 9. L'elecció ha 
sigut escollida en funció de la temàtica que hi ha al voltant de l'activitat. [inclòs al calendari]

- Solucionats els espais alternatius en cas de pluja:
Tots els dies podria ser a la Gordi. I el dijous que no pot la Gordi, a l'associació de Veïns.

- El dia 10 les activitats no són a Plaça Orfila sinó a Can Fabra degut a que hi ha activitats d'altre grup. 
[Passat al Calendari]

- Temes de suport i logística, s'han d'aprofundir
- Material logístic necessari (es passa en format google docs spreadsheet)

- Què necessita Jesús al Teatre del dia 10? (s'encarrega de preguntar A)

- Es necessiten voluntaris per logística i suport a les xerrades. Sempre hi ha d'haver un 
UI15MESTAP que es responsabilitzi. Passem un doodle.

- Queda discutir:
- On s'ubica la sessió teòrica TIC i xerrada Taifa
- Quan s'exposa 1 hora de vídeos seleccionats per Audiovisuals d'acampadabcn

S'estableix tornar a reunir-nos el 24 d'agost a les 20.00


