
Ordre del dia

1. Cap a on anem en termes organitzatius, legals, 1. Cap a on anem en termes organitzatius, legals, 

identitaris i econòmics.

2. Organització del Punt d’Informació

3. Recollida firmes “Aturem les Retallades”



Cap a on anem? (1 de 3)

1. Organització i assignació de tasques (estructura circular, creació

de base de dades dinàmica interna, creació d'una intranet amb

servidor propi) – Joan / Eduservidor propi) – Joan / Edu

2. Temes pendents de Comunicació (web, mails, reunió amb el 

Regidor de Participació Ciutadana, etc.) – Eva

3. Decidir òrgan supervisor (intern a cada comissió, reunió 

setmanal de facilitadors per estar al dia de tot) – Lluis



Cap a on anem? (2 de 3)

4. Taula comparativa d’entitats jurídiques (Associació, 

Plataforma, SCP, Club) - Jonathan

5. Recollida de firmes i unificació de formularis a nivell5. Recollida de firmes i unificació de formularis a nivell

nacional. Assignació persona(es) per què coordiinin

aquesta acció amb juridic i d'altres acampades – Jonathan

6. Apertura de compte bancària a banca ètica – Estudi

comparatiu – Lluis



Cap a on anem? (3 de 3)

7. Redifinir el nom del moviment M15 sitgetà?  - José M

• Proposta 1: Sitges pel Canvi, 

• Proposta 2: M15 Sitges, 

• Proposta 3: Interbest Movement, • Proposta 3: Interbest Movement, 

• Proposta 4: International Movement M15, 

• Proposta 5: Sitges M15 International Forum, 

• Proposta 6: Sitges Revolution

8.  Projectes a mig/llarg termini – Pere A / Lluis

• Ecoxarxa (sol.licitar permís per terreny municipal / 

privat)

• Creació d'un Ateneu Sitgetà (com el GER de Ribes) 



Punt Informació? (1 de 1)

1. Rehabilitació (treure pintades, nou logo del moviment (Miguel), 

inmobiliari – Jordi/Alberto, Fulmi,

2. Organitzar horaris – Jordi/Alberto

Tothom a colaborar i donar disponibilitat d’horaris!

3. Desenvolupar nous triptics amb material de bcn i temàtica per 

Sitges específicament – Eva

4. Donatius i merchandising (semarretes, llaunes, etc.)  - Edu



Recollida firmes “Aturem les Retallades”? (1 de 1)

1. Les Retallades: ¿són necessàries? ¿hi han alternatives?, l’origen

del dèficit a Espanya i Catalunya - Lluis

2. La recollida de firmes es pot fer via internet o mitjaçant

papereta, s’està averigüant la data límit per presentar les firmes 

escrites – Alberto

3. Hauriem de captar firmes cadascú de nosaltres per la nostra

banda i al punt d’Informació – Alberto

4. Es reparteixen formularis per captar firmes - Lluis


