Reunió constituent real de l’Associació Humanista de comunicació
Flassaders, 13 de novembre de 2004-11-13
Ordre del dia:
1 Explicació del què i per què de l’Associació
2 Presentació dels assistents (socis o no).
3 Proposta de Junta provisional
4 Noves associacions. Converses. Propostes d’activitats. Tapeo. Quota degustació
(simultani).
5 Suggerències, queixes i propostes
1 Explicació del què i per què de l’Associació
AHC: És una associació de persones per a comunicar-nos (de forma transversal
horitzontal), directament i mitjançant les eines de la xarxa d’Internet (WEB, Hadah,
Diaris, Fòrums i llista de distribució) valors i accions humanistes que ens facilitin un
millor estar personal i dels nostres entorns, front al malestar que ens suposen les
actituds inhumanes dels comportaments oficials de la globalització capitalista
(destrucció, amb morts i ferits innocents, d’Iraq, Palestina,... i destrucció ecològica de
les Illes). Assumim la Declaració Universal dels Drets Humans i la Carta de Principis del
Fòrum Social Mundial.
Eixos de comunicació (no és cert que el poder autorealitzador sigui el no compartir):
1 Comunicació interpersonal (AHC)
2 Comunicació per coordinació entre Organitzacions.
Finalitat: La millora del benestar social de tots i cada un, procurant la reducció de fets i
comportaments del món destructor i ampliació dels fets i situacions del món ecològic
(que inclou l’humanista). “Vull estar bé i sé que sols puc estar bé si tu i el nostre entorn
també estau bé”.
Procediment:
U.S.A.: Utopia S.A. (societat anònima o societat per accions, humanistes, de
comunicació). Cada un/a aportarà les comunicacions i participarà a les accions que pugui
i vulgui. Pretenent la utopia d’un món i una vida feliç podrem arribar a un món i a una
vida millors. Escola Oberta Popular Social a Distància (Esperit Pare Ventura)
Accions presencials previstes:
-

Grup de tertúlia “Cafè Gijón”. Coorina: Francesca Dolç
Excursió a Petra en tren.
Sessió de dibuix i fotografia a la Real.
Posi un Linux al seu ordinador.
Visita guiada (Manel Domenench) al museu de Mallorca.
Visita guiada a Palma antiga (Manel Domenech)
... Totes les altres que vagin sorgint i que aneu proposant

Eines de comunicació:
WEB:http://mallorcaweb.net/arc46 (Hadah, formularis per a subscripció, associació i
coordinació d’organitzacions, Diaris i Fòrums).
Subscripció a la llista de distribució: arc-46-alta@eListas.net
Enviar missatges a la llista: arc-46@eListas.net

