Acta Som comerç just i banca ètica Tarragona
28/04/2016
Assistents : Sueño campana, SETEM, Intermón Oxfam, Xarxa Eco, Mans
Unides, Fundación Vicent Ferrer, COR, ADICAE, HAMMADA,

Ens repartim els cartells dels actes dies 3 I 11. Punts de distribució :
URV, Pl Font, Vall de la Ravassada, Celler Rovira, Altafulla, Kesse, Torreforta,
La Sageta, … queden cartells a la botiga d’Oxfam.
Farem una octaveta per l’acte del dia 11 (i mercat intercanvi 12) per repartir
a l’acció del dia 3 i posteriors.
Cal enviar nota de premsa anunciant l’acte del dia 11 i 12.
Paradetes informatives:
Ens posarem entre el cortefield i l’oficina atenció ciutadà. Aquí la taula, però
també podem anar repartint octavetes caminant pel mig de la rambla.
Hem de fer les enquestes en paper per les paradetes de difusió.
Hem d’enviar la falca de ràdio a: Ràdio Altafulla, TGN Ràdio, Torredembarra,
Sant Pere i Sant Pau…
Concentració dia 3 a H&M
Ens repartim octavetes anunciant la concentració. El mateix dia en tindrem
d’específiques i cartells.
Laura porta taula, els de Plataforma Tarragona per la Pau porten l’equip de
so.
Hi aniran segur: Teresa, Cèlia, Laura, Tais, Pepe, COR, Vicent, Isa … enviarem
correu de convocatòria a altres organitzacions de Tarragona.
Hem enviat un correu maquetat perquè cada organització ho reenvii als
seus associats.
També hem enviat nota de premsa.
Mercat intercanvi URV del dia 12
Afegim aquesta activitat de la URV Solidària als actes de la campanya.
Install Party
Hem d’aclarir encara com tindrem connexió a internet, hi treballen el Xavi i
el Tais.

Wiffis propers al Metropol:
- Vicent del sueño de la Campana: dos amics seus damunt del cafè del
teatre
- Cèlia Oxfam: C/Roger de Llúria 15, 3r 3ª i un amic a La Rambla número 8

Propera reunió: dimecres 18 a les 19h al Kesse per aclarir tots els detalls del
dissabte 21 (compres, etc.). Si hi hagués alguna cosa a resoldre quedariem
d’urgència el dia 12 a la parada de la Rambla.

