
Acta Reunió de Comunicació 16-01-12 
 
Hora: 20h 
Lloc: Fàbrica 1 (Fabra i Coats) - C. Sant Andrià, 20 
  
 
Ordre del dia 
  
Propostes i informacions d'en P: 
 
P1. Sobre els fòrums creats 
 
>>Difusió Lliure: desviar les cadenes de correus, informacions a llistes, cap a aquest 
fòrum. Si es reben moltes notícies es pot separar en subcategories. Exemple: Difusió 
Lliure / Sanitat 
 
>>Bústia de suggeriments: s'ha de fer propaganda eventual a través de twitter i 
facebook demanant suggeriments als observadors esporàdics que ens visiten. Estaria bé 
que Dinamització recollís aquestes observacions, tal com fa amb la bústia de 
suggeriments física de l'assemblea. 
 
>>He desactivat que la compte de l'assemblea rebi cap correu d'aquests dos fòrums 
(llistes googlegroups) 
 
P2. Repàs de comissions actives 
 
>>S'han de determinar quines comissions estan inactives. Les meves sospites són: 
Temàtiques>continguts, dinamització, intercomissions 
 
>>Per cert, de les comissions inactives, s'han barrejat les que són temàtiques ambl es 
que no. La idea es que es puguin consultar així: 
Inactives/Històric > Temàtiques > Les que hi hagi 
No sé quines eren originalment temàtiques 
 
P3. Més difusió des de la compte assembleasantandreu_gmail.com 
 
>>He afegit la compte gmail de l'assemblea a la llista de correu de sant-andreu-
comunicacio_gmail.com 
Amb totes les llistes de correu de les comissions, es podria crear un grup d'enviament 
com els que fa el Saül per enviar a tots els correus subscrits a aquestes llistes, i així 
tingui difusió immediata sobre els membres. 
**un altre forma seria adquirir totes les direccions d'accés remot a la llista ggroup. És a 
dir, cada googlegroup té un codi específic pel qual pots parlar i que el grup et senti 
sense estar registrar a dins. Aquest codi està a la info general del grup. Així no caldria 
registrar-se a cada grup, sinó adquirir els codis i posar-los en un saül-grup. 
 
P4. Compte wordpress de l'assemblea 
 



>>He sol·licitat per UI15M una compte per poder escriure les nostres xerrades 
directament al blog. Si no ens la donen, hauríem d'insistir, és la millor manera de 
descentralitzar. 
Aquest podria ser un estàndard per a més projectes de blog-dinamitzador-compartit. 
Però hauríem de recuperar la contrassenya? algú la sap? 
 
un cop tinguem la compte gestionada: 
 
>>La compte de http://actasantandreu.wordpress.com està a càrrec meu, i s'hauria de 
passar a l'assemblea. 
 
>>El blog astap.tk va ser creat per lluiski (LR) i hauria de figurar el de l'assemblea. 
 
P5. Canvi contrassenya gmail compte Comunicació 
 
>>Per molt mal que us faci a alguns, la contrassenya actual és massa fàcil suggereixo 
canviar-la abans de què tinguem un susto. Una idea seria mantenir la mateixa amb 
alguna variació substancial 
 
P6. Reflexió: Futurs tallers TIC, els farà Suport Informàtic o Comunicació? 
 
P7. Reestructurar principis i objectius de comissions i grups de treball 
 
A vegades ocupen massa. I no hi ha opcions de "mostra/amaga text". les opcions de 
wordpress son: 
http://en.support.wordpress.com/splitting-content/ 
el read more no interessa, el excerpts no funciona (i es per posts) 
és a dir, pàgines o salts. 
jo recomano salts 
http://support.wordpress.com/splitting-content/page-jumps/ 
 
Propostes (opcions) que se m'acudeixen: 
1. es reformulen les webs de comis i grups de treball (sobretot els de princ. i obj. llargs), 
per a que tinguin un índex amb salts: vés a principis i objectius, torna a l'índex. vés a 
actes, torna... (com una pseudo-taula de continguts. no hi ha taula de continguts en sí) 
2. es posen tots els princ. i obj. en una mateixa pàgina. quan una comi enllaça cap allà, 
salta directament als obj. corresponents. 
M'agrada aquesta (2) per senzillesa i perquè en una mateixa pàgina pots veure tots els 
princ. obj. i amb funcions com Cerca (Ctrl+F) per trobar qui fa què, ràpidament. 
 
P8. Reflexió: Ús del blog (wordpress), ús del facebook, ús del twitter. Què i com hem 
de difondre? 
 
P9. Proposta. Canviar pastilla de Fòrum per difusió lliure 
 
P10. Canvi del tamany de les pastilles. Si s'aplica zoom òptim, es veu com les pastilles 
haurien de mesurar 189 de llarg, però fan 206. 
>> Aplicació/Resolució: Em sembla que es pot tallar directament de wordpress. Trobar 
la imatge, edit i "crop" (tallar). 



>> Observació: quan les pastilles es veuen bé, la lletra és massa petita, per això potser 
heu trobat queixes en la visibilitat del blog (no ho sé si heu rebut). 
 
P11. Reflexió. Reestructuració blog wordpress. 
 
>>Proposta per millorar seguiments wordpress: 
Canvi d'intenció (més neutre), a allò de "Vols estar a la última?" a mi em sona a pijo. 
Crec que la informació més important de la web és que ens segueixin: [acta, 
convocatòria] i [posts del wordpress]. Hauria d'estar a dalt de tot lo més visible possible. 
 
>>Proposta pastilles P: 
Ordre: 
1.Traductor 
2.bústia de suggeriments. 
3. (si s'aprova) difusió lliure. (sinó, fòrums). 
Eliminem pastilla Universitat Indignada? 
4. Ateneu 
5. Desnonaments 
6. Bibliografia 
 
P12. Reprendre el tema de les fotografies Flickr 
 
>> Arxivar fotografies antigues i deixar espai per les noves. Crec que l'activitat ha 
baixat. 
 
P13. Canviar el comptador de visites extern, per un intern (de wordpress) 
 
>>Ja he posat l'intern, no és tan maco. Però milloraria la càrrega de la web al no 
dependre d'un servei extern. 
 


