
REUNIÓ MALLORCA LLIURE DE PEATGES
6 DE JUNY DE 2012

ORDRE DEL DIA 

1. Sopar.
2. Noves accions.
3. Multes.
4. Pròxima reunió.
5. Altres

1. Sopar.
Reserva Can Dulce dissabte 20.30 Can Dulce. 
Menjar (cuixot york i salat, paté i formatge) i beure(aigua del Casal i 
refrescs coca-cola i cerveses): Cati a Macro.
Pa: Sóller.
Rafela: Tomàtigues i vi.
Gel: Benzinera un poc abans Cati. 
Bruoles del casal.

Coques dolces: 10 coques.
Es farà menjar per 150 persones.

Tassons i plats: OCB. No es podran reservar, però ho demanarem. Es 
demanaran del Consell per si un cas no podem tenir els de l'Obra.

Al final no es fa el sorteig. 
Equip de so: No hi haurà equip de so. Tendrem el megàfon.

Taules i cadires del casal: Basten les de Can Dulce.
Quedam una hora i mitja abans per preparar a les 19.00.
A les 18.30 quedam al Casal La Victoria per fer cotxada.

Farem glosada. Duran ximbombes. 

Difusió: S'ha encartellat el centre. Es reparteixen els cartells entre el 
assistents. 



Es duran les camisetes al sopar. En Ricard les recollirà divendres a les 
18.00. Sinó hi anirà el dissabte dematí na Nendy.

2. Noves accions
· Pròxim no vull pagar: 17 de juny. Es farà sense fer-ne molta propaganda, 
ha d'ésser espontani i durant tot el dia. La gent quedaran sense concentrar-
se a un lloc. Es farà una pròxima reunió per concretar-ho.

· Biel Company abans de dia 15. En Xavi dirà novetats.

· Ballada. Na Neus xerrarà amb na Cati. La rifa es farà a la ballada. S'hi 
han de cercar coses. 

Se'n farà propaganda al sopar.

3. Multes
A Catalunya han arribat multes. S'han de recórrer primer per via civil i 
després per via penal.

A qualsevol persona que li arribi una multa ha de contactar amb la 
plataforma. Fins que no arribin les primeres multes no hi ha res a fer.

4. Pròxima reunió.
Dia 13 ->  Organitzar pròxim no vull pagar. En principi al Teatre Victòria. 
Organitzar ballada.

5. Altres
· Es demana més gent per la paradeta de dissabte. 
· Correus: Hi ha gent que encara no l'ha rebut. 
· Al perfil de facebook de Mallorca Lliure de Peatges no surt.
· Afegir aquestes adreces:

chis_1955@hotmail.com Francisca Castanyer
xiscadrover@hotmail.com Xisca Adrover
lunadiosdado@hotmail.com Maria Antònia Diosdado Alemany
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