
20:16 INICI

- Ens traslladem al carrer Esperança a causa del ball que s'està fent a la pl. d'Ocata.
- Es comença per plegar tríptics, que es donen per consensuats malgart algunes faltes que cal 

corregir.
- Es torna a recordar l'acció sobre reformar la constitució en uns punts. S'ha de fer recollida 

d’info per poder fer-ne difusió a les assemblees.
- Es consensua fer el cinefòrum un cop al mes i fer la intro amb un vídeo del 15M, passe de 

peli i comentaris al final. És important que una comissió es reuneixi per a poder fer uns 
comentaris ben apuntats. Es crea una tasca al cinefòrum pel segon dijous de cada mes a les 
21h.

- Es comença a tractar el que es va extreure del passat ple.

PROPOSTES

Cartells

- Es proposa usar el díptic pels cartells, aprofitar dibuix i símbol. Usant les frases, es poden 
fer 3 cartells :

¿Sabes qué? Actualmente en nuestro municipio ¿Crees que se … ?

- Es proposa usar com a cartell la frase ¿crees que se utiliza …? sense explicació i amb el 
logo

- Rependre l’eslògan que compara els 3000 vots amb els 537 vots pel regidor
- Usar les ¿què fem? ¿on som? i ¿com ho fem? en un altre cartell amb el logo i on som.
- Es proposa usar papers de colors i usar 4 cartells en A4 per fer un cartell
- Es proposa penjar els cartells a :

- Plafons (ens els taparan ràpid)
- Cabines, marquesines del bus
- Parlar amb comerços
- Bancs / caixers automàtics (millor divendres que es queda tot el cap de setmana)
- Posar-se en contacte amb el tribuna per veure si podem passar el díptic

Transcripcions

- Fer les transcripsions literals, però dividir la feina per preguntes i assignar persones 
encarregades

 

Ple

- Sembla necessari que es pugui demanar una impressió del paper que la comissió fa arribar 
als particiants del ple que es va llegint.

- Generar un document al WIKI pel resum del que es va recollir del ple.
- Buscar gent ben preparada per a participar en la confecció del  proper ROM, que es vol 

redactar mitjançant la comissió que s'ha de desigar per això.
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