
----PROPERA ASSEMBLEA DIMECRES 15 DE FEBRER 19h. CASAL DE JOVES----

ACTA 8-2-12

1. Arxiu històric
2. Xerrada Olorda
3. Documentals Cinebaix
4. Pensem el moment.
5. Cartells i frases
6. Xerrada Feminisme
7. Altres

1. Arxiu històric

Ve la Luz de l’arxiu històric a conèixer-nos, fer un primer contacte i explicar-nos els
passos a seguir per a fer la donació del material digital, fotografies, cartells, actes
etc. del 15m a Sant Feliu. Ens explica quins tipus de cessions podem fer, parla
sobre drets d’autor i quedem amb ella per anar un dia a visitar l’arxiu. Seguim
treballant en la recopilació de tota la informació i material que poguem obtenir.
Tothom que pugui tenir material de tot tipus i vulgui col·laborar si us plau enviar-ho
a comunicaciosantfeliu15m@gmail.com si pot ser amb la data i petita explicació de
cada fotografia/àlbum etc.

2. Xerrada Olorda

Sense novetats. A l’espera de que ens donguin la data.

3. Documentals Cinebaix

La limitació a que hagin de ser Creative Commons per a la lliure reproducció ens ha
dificultat molt la troballa de documentals que s’adeqüin al que estàvem buscant.

Sorgeix una proposta de fer un documental d’el·laboració pròpia.

Es decideix desestimar la idea original de fer-ho al Cinebaix i mirar de fer-ho al
Casal sense que necessàriament el/s documental/s hagin de ser CC.

Es decideix també de fer un sopar de germanor.

4. Pensem el moment

Es decideix que cadascú hi participi a títol individual per manca de temps per
tractar aquest assumpte.

5. Cartells i frases

Es valora positivament la proposta de disseny. Ens sembla una bona idea tot i que
s’apunta al fet de que siguin més visuals, d’un tamany més gran, i s’obre la
possibilitat de fer-ne també en un altre format. Seguim treballant les propostes.

6. Xerrada feminisme

Sense data confirmada. A l’espera de confirmació.

7. Altres

Es proposa muntar una paradeta d’intercanvi de llibres per Sant Jordi.
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