
Acampada assemblea 3/06/2011

Ordre del día:
1.Accions
2.Comisions

ACCIONS
4/05      Xerrada Arcadi Oliveres
14/05    Acampar al Parc de la Ciutadella 
15/05    Manifestació contra els pressupostos generals de ''l'Estat?''
29/05    Ple de l'Ajuntament: crear una comisió de cuatre persones ques'encarreguin de 
fer                                               instàncies (en marxa)

-La pingo, economia (s'estan preparant xerrades)
  S'ha d'intentar fer difussió de les tres xerrades (amb un cartell) i fer difusió una setmana  
abans.
  Fer difusió directa un día abans de cada acte

5/05- 12:30 Ple de Palau – Energies nuclears

COMISIONS

1. Comunicació: s'está organitzant una reunió per reorganitzar la comisió. S'han de 
realitzar moltes tasques i es necesita que participi més gent.
*Dilluns es farà el taller de comunicació.

Demà a les 12h a Plaça Catalunya reunió amb el baix Llobregat

2. Acció:
Proposta: diluir  la comisió i  que qui  tingui  una proposta la tiri  endavant amb el  
suport  de  la  assamblea.  A més,  desde  Continguts  s'espera  que  també  surtin 
propostes d'accions concretes. Per l'altra banda, la comisió d'organització d'accions 
i comisió s'encarregar'a de gestionar les propostes.

          29/05 -Cal que les persones que vagin al ple hi vagin aviat; es posible que a tots no 
ens deixin       entrar però hem d'aconseguir que a  uns tres o cuatre , els altres es  
quedarán fent soroll a la porta.

     3.   Comisió  d'activitats  y  assemblees.:  Es  proposa  que  els  representants  vagin 
variant/rotant i que hi hagi representant de cada comisió.
          Crear una adreça d'aquesta comisió per tal que hi hagi un referent concret al qual  
dirigir-se.

1. Continguts
Proposta:  crear  y  definir  les  noves  comisions  per  renovar  el  funcionament  de 
l'assamblea.
S'han d'acordar entre les comisions reunions setmanals periòdiques i mantenir el 
contacte entre els membres, així cau també fer-les creixer.



-Comisions  continguts:  procés  de  formació  dels  participants  i  organització  d'accions 
concretes relacionades amb el seu àmbit.
Serán avaluades y es gestionarán per mitjà de la participació dels seus integrants.
   S'expliquen:
   -Comunicació i difusió
   -Coordinadora d'activitats i d'assemblees
    Continguts: -autorganització
                        -model econòmic
                        -model social
                        -''altres'' (models, lluita,...)

Vies d'informació:
    - Correu
    -Cartells

          - Difusió directe: 


