
Acta 19/07/2011

 Comencem a les 20:00
  Es llegeix l'ordre del dia

− Es parla sobre el díptic, les frases eslògan i continguts que volem fer sevir en una de les 
cares.

− Es proposa obrir un nova pàgina del wiki amb els continguts definitius generats al fil
     https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=338730&group_guid=177216
     per treballar i aclarir el text. A l'altre cara hi haurà l'explicació de qui som i què fem.

− Es comenta que cal fer un diptic per idioma (català i castellà).
− Com és urgent tenir documentació s'acorda que dues persones facin una proposta de 

díptic demà, que cuntinuarà sent treballada, però s'accepta que es comenci a distribuir el 
resultat.

− Manca fer propostes d’eslògans i cartells (gràfics) per consensuar-ne diumenge.
− Es comenta que s'ha penjat un recull de propostes i consensos d'actes a l'n-1, es comenta 

que faltes 3 actes per passar al resum.
− Sobre el ple municipal de dijous : 

Es llegeix l'odre del dia
(manca enllaçar els vídeos dels plens que edita m1tv)

− Es recorda que demà hi ha mani contra les retallades a Barcelona (la cosa forta és a les 
19h a pl. Catalunya).

− Es comenta sobre l'acció macro, a nivell nacional, que vol demanar una modificació 
constitucional per a aconseguir democràcia directa (Està al correu de l'ordre del dia 
l'enllaç a la info).

Proposta d’ordre del dia:

1) Pancartes i les seves ubicacions
2) Consensuar díptic i propostes de cartell
3) Acció macro, fer difusió i informa-nos
4) Parlar sobre la periodicitat del cinefòrum i la seva presentació (intro / peli / comentaris)
5) Comentaris sobre el ple de dijous i mani de dimecres

21:40 s'aixeca l'assemblea

PROPOSTES EXTRETES
− penjar retalls de diaris i revistes al plafò
− conèixer quins son els òrgans de govern al masnou
− recuperar material que s'abandoni a la mani demà apofitar-lo en la nostra difusió 

https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?topic=338730&group_guid=177216

