
Acta 24-08-11 Grup de treball UI15MESTAP

Assistència: 6 persones

Ordre del dia inicial

1. Documents col·laboratius
1. Repartiment de persones
2. Logística
3. Tasques pendents al calendari

2. Canvis al calendari
3. Gestió d'espais [important]
4. Estratègies de Difusió

3... 2... 1... JA!

1. Documents colaboratius
1. Repartiment de persones

document n-1: https://n-1.cc/pg/pages/view/678626 (doodle inclòs)
2. Logística

document n-1: https://n-1.cc/pg/pages/view/679253
3. S'ha de conseguir aplicar les millores proposades al calendari (es poden afegir 

noves)
document n-1: https://n-1.cc/pg/pages/view/674357

2. Canvis al calendari
- Es mou la introducció i pel·lícula de Transition 1.0 al dia 4. L'intenció es deixar més 
espai a Juan, i també donar més coherència als temes tractats
- Avisar a Juan que comenci mitja hora més tard (se n'encarrega M)

3. Gestió d'espais [important]
- S'ha de cancel·lar la reserva del dia 7 a l'espai Nau Ivanow
- S'ha de cancel·lar la reserva del dia 7 a l'esapi Can Fabra
- L'espai alternatiu al dia 7 és la Gordi
- S'assumeix el cost de 25€ per la sessió teòrica del taller de No Violència del dia 10 
(No hi ha conserge aquell dia, per tant ens hem d'alquil·lar un, costa 12.50€/hora => 
2 hores)

4. Estratègies de Difusió
Impressió

- La fa demà F. 
- Es posa un fons de 50€ que haurà de retornar Gestió Econòmica:

- 10€ Alejandro
- 20€ María José
- 20€ Pedro

Programació de difusió al carrer
- dies 26 i 27 (es demana fer una convocatòria general)
 Apunteu-vos per saber quants som i distribuir-nos millor
 document n-1: https://n-1.cc/pg/pages/view/679597
 Objectiu: Penjar 100 cartells [generals BCN] i muntar totes les octavetes
 Dissabte 25-08-11
 18.00 – Muntar octavetes a la Gordi

https://n-1.cc/pg/pages/view/679253
https://n-1.cc/pg/pages/view/679597
https://n-1.cc/pg/pages/view/678626
https://n-1.cc/pg/pages/view/674357


23.00 – Penjar cartells
Diumenge 26-08-11

18.00 – Muntar octavetes a la Gordi
22.00 – Penjar cartells

- 70 Octavetes hem de portar el dia de l'inauguració
- Durant 1-10 setembre, el personal UI15MESTAP assignat s'encarregarà de donar 
difusió (repartiment d'octavetes, informació)
- dies 3 i 4 es farà altre encartellament, es parlarà a la propera reunió

Es convoca la propera reunió per al dia Dilluns 29 a les 19.30


