Toma de decisións
 Jail Art Expo
A expo máis ou menos xa está montada. Proxectarase o CD con todas as
obras e o video da mostra do Jail Art. Presentarán Tono e Carlos Botana;
para despois arrancar coas prisión da ás, e posterior Frnacois Davo leerá un
poema. E a actuación de Gonçalo Guerreiro (logo).
Estase a catalogar. Exponse 150 obras e quedan outras 150. É necesario
unha caixa máis grande.
Necesario mercar cervexas (6 packs) e caixa de viño do Bierzo. E poñer en
común que vai traer cada un: Tono (2 bolsas de bonilla), Carmen (tortilla e
unha barra), Ale (ensalada de arroz), Javi (tortilla), Pepe (doce), Laura (viño
unha garrafa de 5l), Lydia (empanada) poñer un bote para que cada un
aporte.
Os castañeiros teñen unha concesión para un único sitio. Posibilidade de
traelas nós, problema de que estén frías.
Confirmado para despois para o Villatuerto, a exposición estará ata o 10 de
xaneiro.
Quedar ás 7 e media.
 Documental memoria
O grupo forman o mesmo grupo que o grupo da cárcere (Tono, Carmen,
Carmen G-R, Laura, Pepe).
Pódese comezar a semana que ven en Ferrol cun enlace coa guerrilla.
Recadar testimonios de xente que estivo na prisión. Non perder os
testimonios que existen. Traballo de documentación, e a grabación marcará
os pasos!!!
Posibilidade de grabar as parellas da xente que estivo dentro, referencias a
esas mulleres que evitaron os paseos.
Aportado distintos documentais interesante.
 Actualización de pago
O bote funcionou na proxección do documental. No bote hai 57,08€; queda
Javi co bote para os gastos.
Posibilidade de facer unha obra de teatro para recadar fondos, pero Carmen
non o organizaría xa que ela actuaría, cobrar unha entrada solidaria. Se é en
bares de humor; nunha sala pode ser unha obra máis intima. Cobrar 3€.
Xa está pagado o de Cuac, e quedaría pendente o de Santiago.

 Avaliación de Espacio Tangente
As próximas veces que traiamos xente contar como aloxalos. O poder de
convocatoria deixa moito que desear?? Máis peso da comisión memoria
histórica!?! Non saiu nada na prensa.
A Seoane está apartada e entón máis difícil convocar. Estivo ben por ser moi
específico e o docu moi bo. Moi interesante que eles viñeran, materializar a
Rede Transibérica. Que estamos xestionando cultura. Moito interese da
Rede Transibérica.
Replantear no futuro volver a entrar na Rede Tranibérica (debate).
 Avaliación Educación Social
Boa, interesante ter un vínculo coa universidade. Posibilidade de que se
unan a nós, o profesorado anda despistado; formas de saída profesionais
non van ser as mesmas.
Relación con Martiño, vendo as diferencias entre o proxecto;
enriquecemento mutuo.
Darse conta de que temos moito feito; e con moito traballo detrás.
Valeu moito a pena ir, ves que fóra que hai un traballo e que o ven;
referentes para #imosentrar. Él fixo unha actividade con eles de como
facían eles un colectivo durante 20'. Pasos nos que se formaron moitos
grupos.
Tocoulles moito que fixeramos radio e gustoulles. Importante para os
integrantes de Proxecto Cárcere, xa que sube o ánimo.
Importante de facer algunhas crónicas de todas as actividades, para
divulgación. Con imáxenes e un pequeno texto.
Posibilidade de facer contacto coa xente de Educación Social da Coruña.
 Apoio Ateneo Sant Boia
Facemos o apoio do PC.
 Cena de Nadal
Ale marcha o día 15 de decembro. Pendente e confuso...
 Facer videos e subir a web
Posibilidade de grabar a xente que vai a radio e subilo a web nosa.
Posibilidade de facelo tamén coa xente que está na plataforma. Esto tirá
para adiante.

 Data seguinte asamblea
Facela o venres 17 de xaneiro (a espera de saber
 Envía da acta e convocatoria de asamblea
Conxuntamente para non saturar a xente. Pero a grupo coordinador.
 Lotería CUAC
Proxecto Cárcere colle 8€.

Debate aberto
 Proposta ArtPack
Posibilidad de idear un pack de xente próximo a Proxecto Cárcere, e facerlle
un acto alí. Diferentes tipos de actuacións; complementado con actuacións
en algúns bares de Burgos.
Plantexado en Manicómicos, con Carolina, Anxela (danza contemporánea) e
Carmen e Fredy (non poderá estar porque estará traballando en Francia)
para actuar nos bares. Para que sexa algo sostido. Capacidade 60 persoas e
entrada directamente para os artistas. Para o espazo iría as vividas.
Posibilidades de relación co teatro do oprimido poderíamos por ahí ver.
Problema que se desvirtúe xa que a xente sexa de fóra de PC. Intención de ir
só nun coche. Posibilidade de que haxa un músico de Burgos que acompañe.
Interesa que vai xente non esté tan vinculado con PC.
Estaría dentro da xestión cultural de Proxecto Cárcere. Posibilidade de ir
por outros sitios da rede.
Facelo coa xente que realmente participou en Proxecto Cárcere, que tamén
eles valorende ir a Burgos. Facer unha convocatoria a eses artistas e validar.
Oportunidade de ir xuntos, facer nós de mediador coa xente que apoiou a
Proxecto Cárcere.
Facer unha convocatoria aberta.
Poder facer unha xestión cultural, para ver que cadra dentro de ese tipo de
espacios. Nun espazo de creación contemporáneo.
Lista valorando con toda a xente que participou nas actividades.
Confirmado estará Carmen, Ánxela, Roberto. Posibilidade de que vaia unha
persoa máis. Concretar canto antes.
Debate sobre arte contemporáneo para a radio!!! Toma de decisión para a
próxima asamblea.
 Casa Tomada
Proposta de proxectar Can Batlló na Casa Tomada. Proxección e un debate.
Posibilidade de invitar a algún político, para que se posicione.
Transformación del espacio. Concretar día hora e lugar. Traer alguén máis
como Iago Carro. Conexión con eles por Hangout.

Posibilidade de invitar a máis xente; xornada e encontros coa rede galega
(#imosentrar, Entremos Na Panificadora, ...) e invitar tamén a Universidade.
Posibilidade de ser máis tempo.
Comisión feito e formada por Javi, Patxi e Alberto.

