
Acta CIC Cerdanyola 8-11-11

Assistents: Sandra, Lucía, Sheila, Eva, Eric, Diana, Mikel, Sílvia, Carlos, Gerard.

1. FIRAAAAA
1. Difusió
- Física:

- Cartells: encara en queden però demà s'acabaran de penjar.
- Pancarta: hi ha dues penjades, una a la UNI i l'altra a la biblio. Dimecres 9 es fan més 
per la fira en si. 

– Virtual:
– Facebook fet, poca acollida.
– Nota premsa feta. En teoria hauria de sortir a premsa aquesta setmana. 
– Mailing enviat.

– Allà:
– Tríptics: s'edita plafó cic, plafó MS i CES, CIC, CC Terrassa...
– Plafons: Es queda a les 17h al Casal dimecres per muntar-los. L'Eric prepara el 

diseny.
– Sardecos: Reutilitzem els que puguem de les parades, registrant-ho en un altre full. 

El Mikel els imprimeix.
– Segell: el fem amb una patata. El fa el Duke. El Mikel compra tinta.
– Formularis:

– Registre intercanvis. Fet 
– Registre donacions.

2. CES. 
– No ens han deixat fer el CES per a la CIC Cerdanyola. Què fem?

– Tornem a fer el registre millor fet.
– La Sandra parla amb l'Enric 

– No creiem que ens acceptin el de FMA. En el cas que no tinguem CES, cobrarem els ecos 
dels firaires des d'FMA i pagarem a FMA en euros.

3. Internet
– Potser ens deixarien el wifi de la biblio. Però no és segur.
– Una altra opció és demanar-li a un amic que ens obri una de prop. Pot intentar-ho divendres, 

però no es garantitza èxit.
– Podríem utilitzar un pen.

4. Infraestructura:
- 2 Carpes (Gerard i Eva).
- Caballets (fma, Mikel)
- Taulons (Gerard)
- Tauleta (Carlos)
- Teles (qui tingui que en porti)
- Acreditacions (la Diana les prepara: 16 per organització i 32 per firaires i usuàries)

            
5. Assemblea EcoXarxa VallèsOcc.

- es farà dimarts 15 a la Clau.
- es parlarà de la Fira, de l'atac de Terrassa Respon...



6. Xerrada Dídac.
- es pretenia que vingués el finde del 20N, però com que es veu massa just, es decideix 
deixar-la per a més endavant per a fer-la bé.

7. Curs horticultura.
- 6 sessions cada dilluns des de dilluns 14.
- difusió: s'ha d'enterar el Clupi, cooperatives,... 
- assistentes confirmades: Ivo, Pollo, Andrea, Mae, Gerard, Carlos, Sheila, Eva...

8. Taller d'horticultura per a nens.
- 19 de novembre al Clupi (16h aprox.)
- Podem convidar més nens.


