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Proposta de la xerrada de Teresa Meana Suárez.








Cartell difusió.
Logotipus.
Manifestació.
Bandera.
Pancarta.
Pregaries i preguntes.
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1. Proposta de la xerrada de Teresa Meana Suárez:
Es modificarà la presentació per a la invitació a la xerrada. Mariana ja ha obert
el Titanpad, ha pujat tant la presentació que s’utilitzarà, una volta modificada,
per al canal extern i a nivell intern.
S'agregarà en les invitacions el taller que remet Teresa per a que conèixer
millor la seua llavor.
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2. Cartell difusió:
Es el tema més urgent. Este divendres deuria estar fet. Així a partir del dilluns
comencem la difusió tan interna com externa.
S’han aportat idees …
A nivell extern: En Facebook, una volta al dia, en Twiter les que se puguen.
A nivell intern: També per correu intern, a més hem d’impulsar que la comissió
de comunicació vinga a la xerrada.
3. Logotipus:
Que ens envien un format on es puga fer canvis per a que no tindre més retràs,
ja que ho necessitem per al cartell.
4. Manifestació:
- Hi ha que seguir pensant el lema de campanya. Aportar les seqüències de
pel·lícules per a les frases ….
S’han dit: - “Des de els nostres ancestres, pas a pas seguim avançant”
- “La seua rebel·lia es la nostra inspiració”
- Se pujarà també a la núvol el manifest per a que totes pugem fer
aportaments.
5. Bandera:
Fondo: Morada-Lletres: Blanca-Símbol: Verd.
6. Pancarta:
Quedem per a fer la pancarta el dissabte 5 de març de 2016 a las 11:00 hores,
en el local de Acontracorrent a Benimaclet.
7. Pregaries i preguntes:
Fer mes xerrades. Es portarà a Pamela Valenciana en el monòleg: “No només
fan mal els colps”.

