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Acta

1. Informació gestions ajuntament
hem anulat la sol·licitud inicial que incloia la data del 12 (que s’ha passat al 19) i hem tornat a 
presentar els permisos, tot i això ens avisen de diverses bandes que és possible que enguany 
tinguem problemes pel permís. Estarem atentes per activar si cal les xarxes d’entitats i contactes. 
Demanarem a tècnica cooperació si en dos setmanes ens poden donar una resposta política, 
independentment del tràmit que faci el seu curs. Ens hem de llegir la nova ordenança d’ús dels 
espais que és més restrictiva, per veure si realment ens pot afectar.

2. Comissió d’actes previs
Ruta dia 19 maig: proposem a Oxfam de fer la projecció dels vídeos davant la seva botiga, com a 
última parada final. Portem una pantalla d’aquestes plegables i la posem al mig carrer, així podem 
endollar a la botiga i el carrer és més recollit. Com tenim notícies de dificultats en la petició ús 
Rambla, preferim no demanar el permís perquè no ens diguin que no, prioritzem que ens donin el 
dia de la Festa. Només farem la notificació de manifestació, que això és un dret que no es pot negar,
com vam fer amb H&M, Ranna Plaza…
El Tais ha de passar els textos de la ruta als del teatre tornavís perquè preparin les explicacions 
teatralitzades i després hi quedarem un dia si cal per resoldre dubtes, etc.
- Presentació dia 10: tenim els ponents confirmats: Luci, Àlex Guillamón, Jordi Calvo, algú d’Stop 
Maremortum. Títol: “Trenquem el cercle de les desigualtats. Tu transformes”.

3. Comisisó d’escoles, esplais, escoltes
S’han interessat els caus de Torreforta i Montblanc. Els de Reus ho van demanar amb pocs dies 
d’antelació i no va poder ser. Els esplais no s’hi han interessat. Atendrem les dues peticions que 
tenim i enviarem l’oferiment de tallers a les escoles (no ho haviem fet perquè estavem pendents de 
com responien els caus). El Tais revisa el mateix correu de l’any passat i l’envia.

4. Dia de la Festa
Barra: com l’any passat farem una carpa conjunta de barra+ punt info+ setem, amb reforços 
puntuals d’altres entitats. A la barra tindrem cafè del Comitè i donarem suport a un projecte local de
cervesa artesana ecològica, que instal·larà un surtidor; també tindrem llimonada (més endavant ja 
farem la comissió corresponent) i vermut ecològic (Laura). 
Dinar: el Tais ho demana a la Sageta com l’any passat.
Logística: el Tais envia a les entitats un quadre per omplir amb les necessitats de 
tendall/taula/cadires, aproximació de gent que es queda a dinar, i si l’entitat vol parlar o no a 
l’escenari x presentar el seu projecte. 
“Xerrades llamp”: presentacions de 5 minuts on qui vulgui es podrà presentar com a projecte; en 
triarem dos o tres que tindran 10min. Un quart d’hora: Guifi.net i CETA ja els hem seleccionat. 
Laura demana taules i cadires a la FAVT.
Tais demana equip de so, pesos i tanques a l’Ajuntament.
Hammada farà un taller de Henna a la Haima.

5. Promoció Festa
Hem de pensar el calendari de les accions de comunicació. A la reunió del dia 5 ja hauriem de portar
un cartell pel passi de documental del dia 24 d’abril. Falta concretar lloc i el cartell ha de tenir una 
foto impactant.



Ràdio TGN i TAC12 l’any passat ja ens van passar espot i falques. Diari TGN no ens treuren gaire 
res, però ara tenim un contacte d’una periodista que fa especials sobre entitats (ja ha entrevistat 
mans unides i la xarxa eco) i li podem demanar que programi un monogràfic sobre la festa.

Propera reunió: 5 d’abril 18:30 aula 2.2 del Kesse


