
Reunió	  de	  Comunicació	  05-‐03-‐12	  
Hora:	  20h	  
Lloc:	  Fàbrica	  1	  (Fabra	  i	  Coats)	  -‐	  C.	  Sant	  Adrià,	  20	  
	  
Assistents:	  7	  persones	  
	  
Ordre	  del	  dia	  

1. Ajudes	  als	  CAPs.	  Economia	  Desde	  la	  resistencia	  nos	  solicitan	  ayuda,	  ¿colaboramos	  todos?	  	  
La	  gent	  dels	  CAPs	  ens	  demana	  ajuda	  econòmica.	  	  
La	  MJ	  fa	  un	  sticky	  post	  amb	  el	  que	  ens	  demanen	  (mantes,	  diners,	  calor	  humà,	  etc.).	  Passar-‐
ho	  a	  suport	  mutu	  o	  sanitat.	  També	  ho	  hem	  de	  dir	  a	  l’Assemblea	  per	  donar	  la	  oportunitat	  
de	  dir-‐ho	  a	  la	  gent	  que	  no	  es	  comunica	  telemàticament.	  	  
	  

2. Eurovegas	  
Passar-‐ho	   a	  mediambient,	   però	   la	   comissió	   ja	   no	   està	   activa.	   Des	   de	   l’Assemblea	   de	   Pl	  
Catalunya	  ja	  s’ha	  creat	  un	  grup	  que	  ho	  tracta.	  És	  un	  tema	  que	  toca	  molts	  factors.	  
Li	   demanem	   al	   M	   Mc	   que	   ens	   faci	   un	   abstract/resum	   del	   seu	   article	  
http://latramaurbana.net/2012/02/27/editorial-‐2-‐eurovegas-‐i-‐learning-‐from-‐las-‐vegas-‐
alguns-‐mites-‐sobre-‐el-‐desenludopament-‐local-‐catata-‐castellano/	  
	  

3. Concentració	  Pl.	  Cat	  (Neteja	  27-‐M)	  
El	  jutge	  ha	  arxivat	  la	  querella	  dels	  càrrecs	  i	  això	  comporta	  més	  dificultats	  per	  fer	  un	  recurs	  
al	  respecte.	  Per	  una	  banda	  s’estan	  recollint	  diners	  i	  hi	  ha	  una	  mobilització	  el	  dimecres	  7	  a	  
les	  19:30h.	  La	  MJ	  fa	  el	  post	  per	  convocar	  la	  manifestació.	  	  
	  

4. Assemblea	  Feminista	  
“Se	  va	  armar	  la	  gorda”.	  Aquest	  grup	  ha	  fet	  un	  manifest,	  i	  han	  proposen	  una	  manifestació	  
nocturna	  abans	  del	  8	  de	  març.	  Radiobronka	  monta	  un	  programa	  restrasmetent	  això.	  La	  G	  
fa	  un	  sticky	  amb	  el	  símbol	  de	  la	  dona	  en	  groc	  (indignat!)	  i	  vinculem	  els	  enllaços	  principals	  
de	   la	  manifestació	  +	  Radio	  Bronka.	  El	   S	   fa	   l’escrit.	  Que	  surti	  publicat	  dimarts	  al	   vespre,	   i	  
sticky	  tot	  el	  dimecres.	  
	  

5. Transport	  públic	  
A	  les	  aturades	  i	  als	  aturats	  els	  hi	  han	  cedit	  una	  reducció	  de	  la	  T-‐Trimestre.	  El	  S	  ho	  fa.	  Per	  
dijous.	  

	  
6. Hospital	  St	  Pau	  i	  Sta	  Creu	  

S’ha	  derivat	  a	  Sanitat.	  És	  un	  post	  de	  categoria	  atemporal.	  Hi	  ha	  uns	  vídeos	  explicatius	  que	  
podríem	  adjuntat.	  S	  torna	  a	  enviar	  el	  correu.	  

	  
7. Viculació	  del	  blog	  al	  twitter	  i	  al	  Facebook	  

Ho	  posa	  en	  actiu	  a	  la	  reunió!	  Estalvi	  de	  feina	  per	  a	  tots	  i	  totes!	  
Utilització	  de	  hashtags	  en	  els	  posts	  del	  blogs	  per	  que	  es	  relacioni	  amb	  el	  #assembleastap	  

	  
8. Xapes	  Casc	  Antic	  

S’han	  acabat	  les	  xapes.	  Parlarem	  amb	  la	  gent	  del	  casc	  antic	  perquè	  ho	  gestionin.	  Li	  passem	  
el	  contacte	  
	  



9. Autodeterminació	  
El	  X	  ha	  fet	  una	  pàgina	  dins	  del	  seu	  blog	  com	  a	  Comissió	  d’Autodeterminació.	  Cal	  tenir	  
present	  que	  és	  una	  pàgina	  comercial	  i	  ens	  demana	  que	  fem	  un	  enllaç	  al	  seu	  blog.	  Li	  
proposarem	  que	  faci	  servir	  el	  mateix	  protocol	  que	  totes	  les	  comissions	  per	  no	  relacionar-‐
ho	  amb	  cap	  interès	  comercial.	  	  

	  
10. S’ha	  contactat	  amb	  tres	  grups	  de	  treball	  de	  Pl	  Catalunya	  perquè	  informin.	  Ja	  tenim	  3	  

dimarts	  amb	  un	  punt	  de	  l’ordre	  del	  dia	  a	  l’assemblea.	  	  
-‐ Demà	  vindrà	  el	  Fòrum	  Social	  a	  les	  21h.	  

	  
11. El	  dissabte	  10	  hi	  ha	  manifestació	  de	  12	  a	  14h	  pel	  Tibet	  davant	  de	  l’ambaixada	  Xina.	  

Publicar	  algun	  enllaç	  al	  Facebook	  i	  al	  Twitter.	  
	  

12. Hospitalet	  volen	  fer	  un	  saló	  alternatiu	  al	  saló	  d’educació	  del	  21	  al	  25	  de	  març.	  La	  
UniIndignada	  vol	  participar-‐hi.	  La	  Lou	  ens	  intenta	  informar.	  	  

	  
13. Proposta	  de	  fer	  un	  comunicat	  a	  l’assemblea	  com	  a	  comissió	  de	  comunicació	  sobre	  la	  

darrera	  assemblea.	  Tots	  som	  responsables	  de	  l’assemblea.	  	  
	  
	  
Dates	  per	  tenir	  presents	  
Concentració	  Pl.	  Cat	  Neteja	  27-‐M.	  (MJ)	  
8-‐Març:	  Dia	  de	  la	  Dona.	  Petit	  Sticky	  amb	  dibuix	  (G	  fa	  dibuix	  –	  S	  l’escrit)	  
17-‐Març:	  Mani	  Casc	  Antic	  
9-‐10-‐Març:	  Taller	  de	  d’imatge	  a	  l´Ateneu	  
14-‐Març:	  Xerrada	  Raimundo	  Viejo	  
	  
*Atemporals	  
Post	  ILP	  
Post	  Carnestoltes	  
2	  de	  Sanitat	  
Reforma	  Laboral	  (Sa	  passarà	  contacte	  a	  MJ	  i	  Se)	  
Ocupacions	  Educació	  
Promobilletes	  
Eurovegas	  (M	  Mc)	  
Ajudes	  al	  CAP’s	  (MJ)	  
Transport	  públic	  T-‐Trimestre	  aturats	  (S)	  
	  
	  
	  
Distribució	  de	  tasques	  pel	  funcionament	  de	  la	  comissió	  període	  del	  XXX	  al	  XXX	  	  de	  gener	  
1.	  Gestor/a	  >	  
2.	  Organitzador/a	  >	  
3.	  Revisor/a	  >	  
4.	  Periodista	  >	  
5.	  Calendari	  >	  
6.	  Twittejador/a	  >	  
Twittejador/a	  a	  l'assemblea	  del	  dimarts	  20h	  >	  



7.	  Facebookero/a	  >	  
8.	  Comunicació	  Externa/Afers	  Exteriors	  >	  
9.	  Moderació	  comentaris	  >	  
10.	  Article	  del	  mes	  >	  
	  


