
Acta de la Reunió de la comissió de Segell.
Dilluns 7 de setembre a Germinal Sans (19:30).

Hi ha dos documents que van sortir de la reunió d'ahir que s'afegeixen a l'acta com a adjunts, però 
que els enviaré en dos correus per separat per a facilitar el debat telemàtic. S'han modificat durant 
uns dies via correu electrònic amb les aportacions de l'Albert i de la Maria.

Vam ser la Marta, el Topo i jo (Miquel). Tant la Mireia com l'Albert van dir que no podrien venir.

No hi havia cap moviment a la llista d'Ecoconsum Externes respecte al correu que vam enviar la 
setmana passada, és per entendre que esperen més concreció (7 dies més tard tampoc). No obstant 
pot ser que la llista no funcioni i s'estigui debatent personalment; i també pot ser que encara hi hagi 
alguna altra possibilitat menys educada (que passin de nosaltres). Comptem en la primera 
possibilitat i fem 2 propostes: una de data de reunió (fem un Doodle que enviarem als correus del 
taller; i l'altra una proposta d'objectius, que es farà servir els que va proposar el Miquel a finals 
d'agost.

- Carta als contactes de la Repera. Es parteix d'una proposta i es fan retocs de millora. L'envio en un 
altre correu. La enviariem tant aviat com entre totes li donem el vist-i-plau.

- Pel que fa a la dinamització de la Reunió, valorem que esperem l'ajuda de la Mireia i de la 
Marguerite. Tenint en compte els pocs recursos (humans) disponibles, segurament ho haurem de 
treballar en un diàleg de preguntes i respostes entre els "experts dinamitzadors" i els responsables 
del taller.

- Pel que fa a l'horari de la Jornada, tenint en comte que és difícil canviar-ho perquè la organització 
d'Ecoviure és molt poc àgil, ho deixarem així i ja intentarem amotllar-nos. Recordo que tenim 
diumenge 18, de 11 a 14.

- No quedem per a cap altra reunió, i ja ens veurem a la reunió que es decideixi amb el doodle.

- No fem repàs dels acords fets; ens faltava la dinamització ( ;·P ).

Els documents adjunts són:
Segon correu dirigit als participats del taller de Febrer amb la proposta de Doodle i d'objectius.
http://repera.wordpress.com/files/2009/09/correu_al_grup_de_treball_segell.pdf

Carta als contactes de la Repera.
http://repera.wordpress.com/files/2009/09/carta_convocant_segell_repera.pdf


