
Ateneu Rosa de Foc, dilluns 18 gener. 19:30.

hi som: Marta, Andrea, Neus, Topo, Miquel,

. Quedem que la data límit per lliurar les diapositives sigui el dijous 28 (migdia). Ho muntaria el 
Miquel. Es vol introduir un vídeo curt (2 minuts), i en principi no hi ha cap problema, però per si hi 
ha problemes tècnics es tindrà tot per separat.
. Al programa ens han posat a l'aula 4.1 (dissabte a les 16:00), amb el títol: “un altre consum és 
possible i necessari: canvi individual o canvi estructural”. Demanarem que a la web el programa 
recuperi el títol que vam decidir a l'anterior reunió (“Tancant el cercle: defensem el territori, 
mengem agroecològic”) (Laura).
El material de difusió que preparem nosaltres es pot penjar a la Repera i al Decreixement, i fer-lo 
difondre per llistes pròpies. El material serà títol, breu explicació del material (document de l'Alf 
refet per a que sigui de difusió (ho fa el Miquel), i accés a la presentació (esborrany) per a donar 
idea. Si algú vol fer el disseny d'un cartellet en pocs dies que s'hi posi i que ho faci circular.

Parlem de la vinculació dels diferents temes. Caldria evitar que els temes apareguin com a separats. 
Com que no tenim previst que hi hagi algú que faci el nexe, es demana que els ponents ajuntin els 
temes al principi i al final de la seva exposició.
A més de les preguntes la persona que introduirà (Laura o Miquel) pot acabar d'enllaçar els temes, 
sobretot si considera que pot complementar el que hagi dit l'anterior ponent.

Can Perol: Pinyol Vermell proposa que l'Andreu parli de comercialització i que la Xarxa parli de 
consum. No obstant, Can Perol és un model de distribució que té pocs anys circulant en comparació 
amb altres models com Mon Verd, Feixa Verda (per exemple). De la mateixa manera, hem decidit 
que la Kosturica, si pot, vingui en comptes d'algun pagès del baix Llobregat.
Quedem així que l'Andreu podrà parlar durant el debat i que el Pinyol Vermell els pot presentar 
durant la seva exposició.

Presentació: per no atapeir massa el document, la presentació no es completarà amb tots els temes, 
sinó amb les propostes sense atapeir massa les diapositives.
Tot i així es recorda que està bé que es comentin tots els temes, encara que no sigui l'especialitat del 
ponent.

Al principi del seminari es repartirà un full que servirà per a que el públic tingui recursos per endur-
se a casa, i ens servirà a nosaltres perquè hi haurà una fitxa que demanarem que ens omplin tot just 
arribin. A la fitxa hi ha d'haver espai per a que deixin les seves dades de contacte per a que els 
puguem passar més informació si així ho desitgen, i també (cito l'acta anterior: “En aquesta fitxa 
també hi haurà un apartat perquè cadascú pugui dir el tema que li interessaria debatre a l’espai de 
debat. Abans d’arribar a aquest moment, s’hauran escollit els temes que des de la organització s’han 
cregut que eren adequats per debatre“. De fer el recull de les propostes que ens donin s'encarrega de 
coordinar-ho la Marta.

Data límit per a passar propostes: dimarts 26 (migdia).

Hem decidit que per a no arribar al seminari amb quasi 14 dies sense haver-ne parlat i per escalfar 
l'ambient, que ens trobarem divendres per a fer un te i repassar tot. Al Palestí al costat del cinema 
Verdi, divendres 29 a les 16:00 (Gràcia).


