buidat d’idees per la primera assemblea











benvinguda (Sergi)
 gràcies per venir!
 quin és el propòsit del betacamp? quina és la filosofia, motivació, objectius...?
 qui és l’equip impulsor?
 és el primer betacamp, no en sabem d’organitzar betacamps, així que disculpes
per endavant
explicar breument el treball en nodes per introduir la roda de presentacions
roda de presentacions de les persones participants (tothom)
 qui ets? vens acompanyat? per què has vingut? has proposat node? quin és el
propòsit? t’interessa algun node? voleu fer alguna petició?
explicacions breus sobre les dinàmiques de participació
 treball en nodes (si cal)
 node de comunicació (Imma Fornells)
 node cuina (Carla i Rai)
 assemblees
 propòsit de les assemblees
 convidar a assistir a totes les assembles
 espai per demanar col∙laboració, explicar estat dels nodes…
 possibilitat de comprar de material (limitacions pressupostàries!)
 activitats for fun
 sermons (dijous i divendres de 17:30 a 18:30h)
 qui pot sermonejar?
 com s’organitza? on es fan?
 rua final
 documentació
 breus sobre la missió i el funcionament del wiki: creació d’usuaris. (Salva)
 Internet, xarxa interna (Salva i Raül)
propostes de sermons per demà
 comunicarho a la persona responsable, Jordi Font (tot i que marxo el 28 a la
tarda), i apuntarho al muralpissarra
 demà a l’assemblea de les 12h veiem les propostes i decidim horaris
informacions sobre convivència i logística
 no estem en un hotel, no ens estan servint, tots formem part del servei, el preu
que hem pagat és el que costa disposar dels espais i del suport
logísticoalimentari de la Carla i el Rai, la idea general és l’autogestió i
l’autopropulsió
 netejar i cuidar els espais
 menjar i beure (Carla i Rai)
 franges horàries per menjar
 esmorzars: 8:30 a 10h
 dinars: 13:30 a 15:30h



 sopars: 20:30 a 22:30h
 com funcionaran els menjars?
 begudes a 1 €
 facilitar la convivència
 respectar zones i/o hores de silenci, hi ha canalla
pla d’avui
 distribuir els espais de dormir
 distribuir els espais de treball i eventual inici de treball
 edutrivial

coses a pensarferdecidir dimecres







preparar espais
 carpes
 taules i cadires
 node comunicació
decidir responsables pels diferents temes
mural amb el marc horari (node comunicació?)
cal pensar distribució dels nodes als espais de treball?
espais for fun
 edutrivial: passarlo a dijous? podem fer observació estrelles dimecres?

