
Acta	  Comissió	  de	  Comunicació	  19-‐09-‐11	  
Bar	  la	  Cúpula	  C/Castellbell	  nº34	  
	  
Assistència:	  6	  persones	  
*Es	  decideix	  que	  a	  partir	  d’ara	  que	  cadascú	  escriurà	  en	  el	  Pad	  “Ordre	  del	  dia”	  del	  N-‐1	  si	  podrà	  assistir	  
a	  la	  reunió	  o	  no	  https://n-‐1.cc/pg/pages/view/673298	  	  
	  
	  
Ordre	  del	  dia	  
	  
• Distribució	  de	  les	  tasques	  de	  funcionament	  per	  aquesta	  setmana	  
	  

1.	  Gestor	  >	  S.	  i	  X.	  
2.	  Organitzador	  >	  CJ	  
3.	  Revisor	  >	  Ho	  assolim	  entre	  tots	  i	  totes	  
4.	  Periodista	  >	  Ho	  assolim	  entre	  tots	  i	  totes	  
5.	  Calendari	  >	  G	  
6.	  Twittejador	  >	  CJ	  (assemblea)	  i	  Joan	  Manel	  
7.	  Facebookero	  >	  Ll	  i	  J	  Mc.	  

	  
*S'enviarà	  un	  e-‐mail	  en	  cadena	  per	  saber	  la	  gent	  amb	  la	  que	  comptem	  per	  distribuir	  les	  tasques.	  
**Assolim	  la	  feina	  del	  Revisor	  i	  del	  Periodista	  entre	  tots	  i	  totes.	  Durant	  aquesta	  setmana	  convidarem	  
a	  les	  comissions	  a	  que	  escriguin	  les	  notícies.	  	  
	  
• Flashmob	  #18S	  >	  CJ	  ho	  ha	  gravat	  i	  ho	  pujarà	  al	  Youtube.	  
	  	  	  	  	  
• Grup	  de	  criança	  Sant	  Andreu	  >	  Ja	  s´ha	  passat	  a	  Educació	  i	  han	  contactat.	  OK.	  
	  
• Posts	  proposats	  a	  la	  pàgina	  n-‐1	  "Tasques	  pendents"	  https://n-‐1.cc/pg/pages/view/697571?	  	  

	  
• Dates	  d’aquests	  dies	  

#21S	  -‐	  Signatures	  a	  l'ambulatori.	  	  
18:30	  Pl	  Orfila	  per	  anar	  al	  CAP	  Meridiana.	  CJ	  Gravarà.	  
C	  Projector	  Sanitat	  es	  posarà	  en	  contacte	  amb	  l'Ivan.	  	  

#22S	  -‐	  Pre-‐mani	  >	  Concentració	  manifest	  	  
#25S	  -‐	  Ll	  farà	  el	  Post	  Stiky	  programat.	  	  

Es	  queda	  30min	  abans	  a	  Pl	  Orfila	  de	  l’hora.	  Cap	  cartell	  específic.	  	  
	  	  	  	  	  
• Proposta	  de	  Post	  Reforma	  de	  la	  constitució	  >	  El	  tema	  ha	  caducat.	  
	  	  	  	  	  
• Adhesió	  pallisses	  desllotjament	  pl.	  Catalunya	  

A	  l'assemblea	  de	  demà	  es	  decidirà	  si	  ens	  adherim.	  	  
Fer	  un	  post	  sticky	  on	  facis	  click	  i	  surti	  el	  comunicat.	  (Ok.	  S.)	  

	  	  	  	  	  
• S’han	  canviat	  algunes	  contrasenyes.	  Poseu-‐vos	  en	  contacte	  amb:	  

CJ	  >	  twitter	  i	  storify.	  	  
G	  i	  S	  >	  	  e-‐mail	  pel	  calendari	  

	  
• Octaveta	  genèrica	  >	  G	  s'encarrega.	  Es	  comprova	  a	  intercomissions	  de	  demà	  .	  



Aplicacions	  i	  serveis	  informàtics	  
	  
• Què	  es	  fa	  amb	  el	  Flickr?	  [Imatge]	  

Com	  a	  solució-‐temporal	  mentre	  no	  tenim	  el	  servidor	  amb	  la	  gallery:	  
J	  Mc	  >	  Fa	  un	  flickr	  "Assembleastap2"	  
CJ	  >	  Enllaça	  "Assembleastap2"	  al	  wordpress.	  	  
*D’aquesta	  manera	  no	  perdem	  els	  enllaços	  de	  les	  fotos	  que	  estan	  als	  storify	  de	  les	  actes.	  

	  
• Fòrum	  /	  fil	  de	  Bústies	  +	  Gallery.	  Estat:	  En	  procés	  

*Seguim	  afirmant	  que	  el	  fòrum	  seria	  el	  lloc	  ideal	  per	  les	  cartes	  d’opinió.	  D’aquesta	  manera	  se	  
generaria	  un	  debat.	  

	  
• WorldTV:	  Llistes	  de	  reproducció	  de	  vídeos	  de	  diferents	  plataformes	  

CJ	  ha	  obert	  el	  canal.	  Entre	  S,	  J	  Mc,	  C	  Palmas	  i	  CJ	  ho	  porarem.	  
Si	  algú	  té	  interès	  en	  ajudar	  en	  la	  gestió	  d’aquesta	  aplicació	  que	  es	  posi	  en	  contacte	  amb	  CJ.	  
*Alerta!	  Té	  una	  limitació	  de	  100	  vídeos	  enllaçats.	  Upgrade	  a	  PRO	  pagant.	  
	  
Playback	  URL:	  http://worldtv.com/astap/	  	  	  
Editor	  URL:	  http://worldtv.com/astap/editor	  	  

	  
• Correu	  assemblea:	  

*Avui	  s'han	  pogut	  enviar	  les	  darreres	  actes	  i	  la	  convocatòria	  per	  l’assemblea	  de	  demà.	  	  
	  	  

Ajuda	  de	  Gmail:	  
-‐	  No	  es	  poden	  enviar	  més	  de	  500	  e-‐mail	  per	  dia.	  A	  tenir	  present.	  	  
-‐	  Si	  hi	  ha	  gent	  que	  classifica	  el	  correu	  com	  "Spam"	  es	  bloqueja.	  	  

	  
Deures:	  
-‐	  A	  estudiar	  "Llistes	  de	  distribució"	  o	  "News	  letter"	  perquè	  no	  arribem	  al	  colapse.	  Pendent.	  

	  
*Ll	  i	  S	  comprovaran	  els	  e-‐mails	  de	  l'assemblea	  perquè	  no	  donin	  error.	  Ll	  inici	  i	  S	  pel	  final.	  	  
**Ll	  farà	  proves	  amb	  codi	  html	  perquè	  la	  gent	  tingui	  la	  opció	  de	  donar-‐se	  de	  baixa.	  	  
***Idea	  de	  crear	  un	  altre	  correu	  alternatiu	  de	  l'assemblea	  
	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Propera	  reunió	  de	  comunicació:	  Dilluns	  26	  de	  setembre	  a	  Pl.	  Orfila	  


