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Acta

Previ: roda de presentacions a les noves representants d’ADICAE.

1. Permisos: tots confirmats excepte La Rambla el dia de la Festa. Seguim esperant, ha de passar 
per plenari. Sense novetats de la renovació del conveni.

2. Novetats activitats:
2.1 repartim cartells de l’acte del 24 en motiu Rana Plaza: també farem octavetes per repartir el dia 
de Sant jordi qui faci paradeta. A l’altra cara hi anunciarem la resta d’activitats. Les octavetes i els 
cartells es podran passar a recollir a la botiga d’Oxfam a partir del dijous vinent a la tarda.
L’acte el presentarà/explicarà el Pepe. El dijous vinent enviarem convocatòria de premsa.
2.2 A la propera reunió, el dimecrs 26, repartirem els cartells de l’activitat del 10 de maig.
2.3 Tallers: només han confirmat que en volen el Cau de montblanc i l’escola Torreforta. Creiem 
que ja hem fet tot el què haviem de fer i que si no ha sortit res més no cal dedicar-hi més esforços. 
De cara al dia de la Festa hem de tenir en compte que no ens adrecem especialment al públic 
infantil/juvenil.
2.4 Ruta: falta enviar-los les explicacions de les empreses, hi queda el Tais la setmana vinent.
- Serà de 8 a 9 i s’acabarà a Oxfam (pendents de l’ok definitiu, en funció de qui tanqui aquell dia la 
botiga).
- mans unides portarà projector, si és que no en comprem un abans (inversió de la xarxa d’entitats)
- Tais porta pantalla x projectar
- Li demanarem al Xavi si pot fer les proves prèvies per connectar el projector a l’ordinador i el so a
l’altaveu. L’altaveu el té el Roger, així que demanem als dos que es posin d’acord per compromvar 
que les 3 coses es poden connectar sense problemes :)
- El dia de la ruta quedem un quart d’hora abans, a ¾ de 8.

3. Festa
3.1 Necessitats de les entitats:
Oxfam, Sueño, Hammada+Finestra al món, Mans unides = any passat + presentació.
ESF no posarà estand propi però si el pot compartir amb altres entitats deixarà info: el poden 
compartir amb ADICAE perquè tampoc ocupen molt espai. ESF fa presentació, ADICAE s’ho 
pensa. 
3.2 Cal demanar a la brigada els pesos i tanques per la Haima.
3.3 Expos: n’hi haurà una al voltant o dins de la Haima sobre el Sàhara, Oxfam en posarà una 
autoportant (roll up) sobre fiscalitat justa. De conya perquè enguany a la campanya es tracta el 
tema. Hi haurà també la de cada any del comerç just. Passen definicions de l’expo per poder 
difondre-les.
3.4 Programa:
- tot el dia: install party. El tais ha de confirmar els participants, eticom confirmat.
- a les 12 o 11:30 batucada dels despullats fins a la festa. Confirmat
- 12:30 Swing (per confirmar) i vermut solidari.
- 14h dinar (confirmat però falta saber menú), comptem entre 50/60 persones
- de 17 a 18 xerrades llamp
- de 18 a 19h teatre (el tais envia diverses propostes i les votem online)
- de 19 a 20h aprox xerrades llamp
- de 20 a 21h actuació musical del cantautor Candy
3.5 Atretzo: tindrem pancartes grans de la festa per posar a l’entrada i sortida de l’espai. Ens falta 
una escala gran per poder penjar-les.



3.6 Inversió material comú: debatem entre un generador petit i un projector, ens quedem amb lo 
segon; algú en sap i es podria encarregar de mirar preus i comprar-lo?

4. Properes reunions
dimecres 26 a les 19h
dimecres 9 a les 19h
Faltarà només fixar la reunió de valoració final


