
Reunió	  de	  Comunicació	  19-‐12-‐11	  	  
Hora:	  20h	  
Lloc:	  La	  Cúpula	  
	  	  
Assistència	  	  
G	  
Ll	  
MJ	  
S	  
CJ	  
X	  
jmc	  
	  
***Propera	  reunió	  de	  comunicació	  dimarts	  27	  a	  les	  19h***	  
Si	  hi	  ha	  Assemblea	  >>	  19h	  a	  la	  Gordíssima	  (No	  tenim	  internet)	  
Si	  no	  hi	  ha	  Assemblea	  >>	  Ens	  reunim	  a	  la	  Cúpula	  19h	  +	  Festa	  Campanades	  a	  Pl	  Orfila	  21h	  
	  
Distribució	  de	  tasques	  pel	  funcionament	  de	  la	  comissió	  període	  20	  al	  26	  de	  desembre	  
	  	  
1.	  Gestor	  >	  S	  i	  X	  
2.	  Organitzador	  >	  S	  
3.	  Revisor	  >	  ???	  
4.	  Periodista	  >	  ???	  
5.	  Calendari	  >	  G	  
6.	  Twittejador	  >	  	  
	  	  	  	  Twittejador	  a	  l'assemblea	  del	  dimarts	  20h	  
7.	  Facebookero	  >	  Ll,	  j,	  Mc	  
8.-‐	  Comunicació/Afers	  Exteriors	  >	  MJ	  
9.-‐	  Moderació	  comentaris	  >	  MJ	  
	  	  
Dates	  de	  la	  setmana	  
-‐	  Post	  sobre	  Interferéncies.	  >	  Nat	  	  
-‐	  Post	  sobre	  la	  Festa	  Major.	  >	  Nat	  
-‐	  Post	  sobre	  la	  cárrega	  a	  la	  UdG.	  >C	  
-‐	  Post	  pista	  de	  Gel.	  El	  fa	  el	  X	  
	  	  
Ordre	  del	  dia	  
	  1.-‐	  Mail	  pista	  de	  gel	  
+	  ampliar	  la	  informació	  del	  post	  del	  xavi	  >>	  FET	  i	  preparat	  
22	  de	  desembre	  
	  	  
2.-‐	  Proposta	  de	  fer	  una	  graella	  rotativa	  de	  tasques	  rutunaries.	  
A	  Nadal	  proposem	  de	  quedar	  més	  vegades	  per	  fer	  formació	  interna	  i	  així	  tots/totes	  hem	  d'aprendre	  a	  
fer	  totes	  les	  tasques	  
	  	  
3.-‐	  Taller	  de	  comunicació	  en	  els	  mitjans	  socials	  "La	  Clau"	  	  el	  21	  de	  gener	  de	  10	  a	  18h.	  Confirmarem	  4	  
persones	  i	  que	  estem	  interesats.	  	  
-‐	  El	  (S)	  escriurà	  un	  correu	  amb	  els	  noms.	  
	  	  



4.-‐	  Campanades	  anticipades	  >>	  tirem	  endavant	  la	  proposta!	  
*A	  la	  última	  assemblea	  del	  dimarts	  27	  fem	  campanades	  anticipades.	  	  
-‐	  jmc	  busca	  so	  de	  les	  campanades	  de	  tv3	  
-‐	  Falten:	  bosetes	  de	  cotillón	  
-‐	  el	  (S)	  parla	  amb	  algú	  de	  diables	  
-‐	  jmc	  i	  mj	  presenten	  
-‐	  jmc	  fa	  el	  cartell	  (si	  hi	  ha	  assemblea	  fem	  campanades,	  i	  si	  no	  hi	  ha	  assemblea	  fem	  festa)	  
-‐	  Post:	  porta	  el	  teu	  got	  de	  casa.	  Polvorons	  i	  turrons.	  	  
-‐	  Tàndem	  jmc	  i	  X	  per	  la	  publicació	  del	  post.	  
-‐	  Comprem	  el	  raïm	  in	  situ	  
-‐	  Comunicació	  porta	  cava.	  Cadascú	  porta	  una	  ampolla.	  
	  
	  	  
5.-‐	  Espai	  de	  coordinació	  
	  -‐	  N-‐1	  ja	  ho	  estan	  fent	  servir	  
-‐	  Guinardó	  Volen	  fer	  un	  altre	  calendari	  del	  google	  de	  coses	  que	  no	  siguin	  del	  15M.	  Hem	  d'escriure	  un	  
correu	  a	  la	  coordinadora.	  >>	  	  Ho	  veiem	  innecessari	  
-‐	  Proposen	  també	  fer	  servir	  "Propongo.com"	  	  
-‐	  Diferents	  assemblees	  ja	  tenen	  telèfon.	  St	  Andreu	  encara	  no.	  
-‐	  El	  cansament	  de	  les	  assemblees	  és	  general.	  	  
-‐	  S'ha	  fet	  una	  felicitatció	  de	  Nadal	  >>	  Ass	  Sarrià.	  (S)	  escriu	  un	  correu	  demanat-‐la.	  
-‐	  Encara	  hi	  ha	  debat	  amb	  la	  participació	  de	  les	  antigues	  comissions	  de	  Pl	  Catalunya	  
-‐	  22	  de	  desembre	  >>	  lluita	  pel	  transport	  
-‐	  23	  de	  desembre	  >>	  Noies	  de	  Caprabo.	  Problemes	  dsd	  que	  ho	  va	  comprar	  Eroski.	  Van	  portar	  una	  
octaveta	  amb	  les	  sigles	  de	  CGT	  i	  van	  demanar	  ajuda	  a	  l'espai	  de	  coordinació.	  (Laboral	  -‐	  Felipe)	  ho	  
assumeix.	  	  
-‐	  28	  de	  desembre	  >>	  He	  perdut	  la	  innocència.	  Entrega	  d'octavetes.	  A	  la	  tarda	  hi	  ha	  una	  acció	  a	  Pl	  
Catalunya.	  El	  dia	  20	  es	  poden	  recollir	  les	  octavetes/cartells	  
-‐	  Demà	  la	  MJ	  anirà	  a	  buscar	  uns	  50	  cartells	  de	  l'acció	  del	  dia	  28	  de	  desembre	  	  
-‐	  La	  propera	  reunió	  de	  l'espai	  de	  coordinació	  la	  prepara	  Sant	  Andreu	  >>	  divendres	  13	  de	  gener	  de	  
2012	  a	  les	  18h.	  Estaria	  bé	  marcar	  una	  hora	  de	  cloenda.	  	  
-‐	  Ho	  comunicarem	  a	  l'assemblea	  per	  trobar	  una	  ubicació.	  	  
	  
6.-‐	  Noves	  propostes	  espai	  de	  coordinació	  >>	  Stand	  by	  
	  	  
7.-‐	  Proposta	  intercomissions	  Assemblea	  Sant	  Andreu	  
-‐	  Ens	  esperem	  passat	  festes.	  Primera	  assemblea	  de	  l'any.	  
	  
8.-‐	  Mails	  diversos:	  
Gasolina	  >	  Fer	  servir	  les	  minoritàries	  (No	  Repsol	  i	  BP).	  Què	  cadascú	  faci	  el	  que	  consideri.	  	  
Casolada	  Nadal	  en	  el	  discurs	  del	  Rey	  >	  Expliquem	  a	  l'assemblea	  (S)	  
Tugsal	  >	  AAVV	  	  
Carril	  bici	  >	  Hort	  Urbà.	  Fer-‐los	  a	  les	  voreres	  a	  Sant	  Andreu/Sagrera.	  Què	  facin	  un	  post!	  
PGM	  >	  AAVV	  Pla	  d'urbanisme	  de	  Sant	  Andreu	  
	  	  
	  9.-‐	  Affers	  Exteriors	  
	  Hem	  redirigit	  el	  correu	  a	  E.	  Sanitat.	  
	  	  
	  10.-‐	  Espai	  de	  la	  Fabra	  i	  Coats	  	  



	  -‐	  Té	  un	  horari	  de	  9	  a	  21.	  
	  -‐	  Ens	  deixen	  l'espai	  per	  poder	  fer	  l'espai	  de	  TIC.	  
	  -‐	  Possibilitat	  d'utilitzat	  aquest	  espai	  per	  reunions	  de	  comissions	  i	  assemblea?	  
	  -‐	  Una	  noia	  també	  vol	  proposar	  un	  taller	  de	  Linux	  
	  -‐	  Ho	  preguntarem	  a	  l'assemblea	  demà.	  	  
	  -‐	  Nosaltres	  com	  a	  comissió	  si	  que	  ens	  reunirem	  
	  -‐	  Parlarem	  amb	  el	  S.	  
	  	  
	  11.-‐	  El	  dia	  del	  documental	  de	  Deutocràcia	  es	  va	  repartir	  una	  octaveta	  
	  -‐	  Demanen	  que	  donem	  suport	  per	  fer	  una	  auditòria	  sobre	  el	  deute.	  	  
	  -‐	  F.	  li	  proposem	  que	  faci	  un	  post	  amb	  la	  pel·∙lícula	  Deutocràcia	  +	  la	  informació	  del	  Grup	  de	  Treball	  de	  
l'Auditoria	  del	  Deute	  del	  15M.	  
	  	  
	  	  
	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Temes	  Standby	  
	  	  
-‐	  World	  TV	  >>	  Qui	  ho	  pot	  assumir?	  Quines	  prioritats	  tenim?	  	  
	  	  
-‐	  Propongo.tomalaplaza.org	  >>	  He	  estat	  rebent	  molts	  correus	  d'aquesta	  plataforma,	  deixeu-‐ho	  estar	  
quasi	  en	  standby	  permanent	  (Pedro)	  
	  	  
-‐	  Llibre	  d'estil	  del	  blog	  
	  	  
-‐	  Post	  Treballadora	  Bon	  Pastor	  -‐	  Falten	  dades	  
	  	  
-‐	  Cadena	  telefònica	  Assemblea,	  no	  ho	  veiem	  clar	  
	  	  
-‐	  Aportació	  Tanquem	  Les	  Nuclears	  
...................................................................................................	  


