
Ordre del dia de la reunió de comunicació del 30-07-12
20h a la Pl. Orfila. 4 assistents

1 – Programació de Posts
• Dimarts a la nit: programació convocatòria ASTAP setmana vinent. borrat comentaris ordre 

dia. borrat convocatòria anterior. [fulla]
• Dimarts a la nit: Inauguració del nou fòrum amb el text de Roger i avís on es troba a la 

columna dreta [fulla]
• Dimecres a les 12:00 (èmfasi a la primera part): Projeccions Dijous 2 d'Agost: es passen 

projeccions de vídeos d'actualitat (1hora). i la primera part de la película Odio en las Entrañas. 
[sandreublog]

• Dijous a la nit: Post 15M pa Rato: actualització (carta abierta juez andreu, mani, i lo nou) 
[fulla]

• Divendres a les 12:00 (èmfasi a la segona part. borrat de la primera): 3r Cicle miner + 
cafeta antirrepre 04 agost (afegir número de compte resistència minera) [sandreublog]

• Dissabte 00:00: FSCat (2de2) [sandreublog]

2 - Blog
• posar les 5 entrades recents del fòrum (abans de les comentaris recents) [fulla]
• reduïr a 5 els comentaris recents [fulla]
• canviar la direcció pastilla fòrum [fulla]
• canviar el color/disseny [??]
• afegir pastilla d'intercanvis.net [fulla]
• per la propera reunió: comprovar si tenen utilitat totes les pastilles [tots]
• Problema: si no té títol és més breu, però no rebota bé a tw i fb. Solució: a cada sticky a la 

reunió concretem com es fa. [tots]
• Proposta de "24h de silenci informatiu: twitter,facebook i blog”, aprovada (entre Dilluns a les 

20h i Dimarts fins després de l'Assemblea només es poden penjar coses referents a l'Assemblea 
o de caràcter

• Deixar "neta" de comentaris la pàgina de les actes: Vol dir que assumptes de fa moltes 
assemblees que s'han resolt (o no) es borrin. Seguir una mica la idea de l'ordre del dia, que es 
van borrant.  [fulla]

3 – Correu (passar còpia al grup!)
• Contestar al mail del Roger conforme es penja al fòrum i es presenta al blog. [sandreublog]
• Contestar el mail de l'Esperanza [fulla]
• Llista/es correus Madrid i estatals => Es filtrarà a la carpeta de Madrid, a qui li interessi que ho 

miri.
• Carta Xavi Palos. Mirar si la carta és pública [fulla] => [Morgana] li respon conseqüentment.



4 - Afers Exteriors
• Espai de coordinació: propostes d'altres barris... Ho passem per la propera reunió

5 - Altres propostes aprovades
• Afegir a tota la gent de la llista clàssica de suscriptors a la convocatòria acta/asblea per al 

pseudoblog actasantandreu.wordpress.com [fulla]
• Recuperar (a poc a poc) totes les comptes de les comissions inactives: email i llistes de correu. 

Assignar responsable/s que les tingui. Motius: ús indegut (usurpació identitat). Poder donar a 
qui vulgui reactivar comissió/grup de treball. Responsable i acció [fulla]

• Incorporar "fe de errades" al primer punt d'acord anteriors el cas és per evitar el "corrige en el 
acta que te has dejao una cosa". A l'acta anterior es posarà: Acta* => vol dir que hi ha una 
errada que es corregeix al principi de l'acta següent.

6 – Per la propera reunió
• Suport mutu (resum del què han fet) + penjar a la comissió inactiva S.P. +  penjar com a 

document d'interès [drlove?]
• Discutir la conversió de la biblioteca (pastilla) en biblioteca i documents.
• Com catalogar els documents penjats per posar-los a la llista. Al correu hi ha una pestanya que 

es diu documents. A través de la dashboard/media del wordpress es poden extreure??
• Canvis als links (Annex 1): a sota hi ha una llista de canvis/afegits/amagats/noves seccions. (No 

és urgent!). => Es discuteix per email/titanpad [fulla]

• Què passa si l'acta triga més d'una setmana en pujar-se i es detecta l'error. En opinió de fulla, 
que s'ha de tornar a passar per l'assemblea (i per la propera, que s'asseguri que el punt es 
transcriu a l'acta).

• Discutir sobre el protocol amb l'Espai de Coordinació: propostes d'altres barris.
• Pastilla Desnonaments, enllaços desactualitzats...?

Annex 1: Enllaços al blog. Passar al “titanpad”
Canvis de lloc
Mercat d'intercanvi STAP: d'actualitat a entitats STAP
Uni indignada: d'actualitat a interessants
Trama urbana: d'actualitat a interessants
Assemblea groga: actualitzar-la
http://www.assembleagroga.info/moodle/
Afegir
Atumbetretallen a actuals
Web de la coordinadora laboral a actuals
LaHaine, Kaosenlared, BcnIndymedia, info Usurpa a mitjans 
Radio bronka, Contabanda, Radio linia4, etc... plantejar-nos el tema de les ràdios lliures
Agència 29M a mitjans

http://titanpad.com/astapblog


500x20 de 9barris a interessants/actuals
Seminari Taifa a interessants
reforma del sistema electoral a interessants
https://sites.google.com/site/reformasistemaelectoral/
El Borró i si hi ha més blogs/webs locals de cooperatives de consum (a STAP hi ha 2 borrons i a la 
Sagrera hi ha una altra cooperativa)
Xarxa Economia Solidària a interessants
Crear antirrepressió: posar-hi els del parlament, 27M i Reraguarda en moviment
Aturem el congrés. Hi ha blog? Afegir-lo a actualitat
Amagar
Llista juliol 2011 ??? amagar-la (videos d'interès)
Primavera Reus: amagar-la (actualitat)
Treure Attac i DRY d'actualitat o posar-los a altres
Re-pantejar-nos si les posem a Interès o a actual si més endavant cobren interès:
MAT
PHN
som lo que sembrem
Tanquem les nuclears
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