
Acta Reunió de Comunicació 23-01-12 
 
Hora: 20h 
Lloc: Fàbrica 1 (Fabra i Coats) - C. Sant Andrià, 20 
Qui ve? 
Jaume 
Saül 
Gemma (+tard) 
Lluís (+tard) 
 
Distribució de tasques pel funcionament de la comissió període del XXX al XXX  
de gener 
  
1. Gestor > S 
2. Organitzador >  
3. Revisor >  
4. Periodista >  
5. Calendari > G 
6. Twittejador >  
    Twittejador a l'assemblea del dimarts 20h J 
7. Facebookero > 
8. Comunicació Externa/Afers Exteriors > 
9. Moderació comentaris >  
10.-  Article del mes ? 
  
Ordre del dia 
 
1.- Actuable casc antic 
2.- Carta factura llum 
3.- Banderoles 
4.- Llei Sopa 
5.- Jornades pensar el moment 
6.- Comunicat de la subcomissió de premsa de l´AcampadaBcn 
7.- Intercanvi d’objectes + possible banc de temps 
8.- Afers exteriors 
9.- Hort 
10.- Altres 
 
 
1.- Actuable casc antic, G parla amb Avv. per fer un actuable. 
Pengem al Blog una convocatòria per la reunió de dimecres, ho fa L i ho penja avui o 
dimarts al matí. 
Signatures Avv Palomar Casc antic cal portar a l'assemblea. Qui ho fa? 
S demanarà info a l´Avv Palomar i penjarà tota la que hi hagi el divendres/dissabte. 
Per la setmana següent hi haurà una entrevista Avv-Ivan que estan en la meteixa linia: 
desfectació total del Casc antic. La farà el S. 
 
Plataforma Salvem el Casc antic! 
Correu: 
salvemelcascantic@googlemail.com 



 
Facebook:  
Salvem el casc antic. No a l´expropiació de cases històriques de St. Andreu. 
http://www.facebook.com/groups/273446929376444/ 
 
2.- Carta factura llum. 
No en fem res de moment... 
 
3.- Banderoles 
Va arribar un correu amb la possibilitat de fer banderoles d´impremta.  
Per ara no fem res. 
 
4.- Llei Sopa  
L busca info i penjar el dimecres nit. 
 
5.- Jornades pensar el moment 
11 i 12 de febrer el grup  pl. Cat volen fer unes jornades de reflexió.  
Ho expliquem a l’assemblea. Qui vulgui que hi participi. 
 
6.- Comunicat de la subcomissió de premsa de l´AcampadaBcn. 
Demanen ajuda per fer comunicats de pl. Cat i dinamitzar assemblea.  
Comunicació no vol assumir aquesta tasca.  
Dinamització no ho ha parlat. 
 
7.- Intercanvi d’objectes + possible banc de temps. 
 Es pot crear una pestanya d’intercanvis al fòrum ho parlem amb suport mutu. 
 
8.- Afers exteriors.  
Es va dir de proposar-li al F.M si vol agafar-ho. I també s’ha de parlar amb el C. 
 
9.- Hort - Carta Diursa 
S parlarà amb ells perquè facin un article sobre una carta que volen enviar  a la 
propietaria del terreny i que ja han signat 2 de les 3 Avvs. 
 
10.- Altres 
 
* S´envia megàfon de lahaine perquè es modifiqui per anar cambiant el megàfon que 
apareix al blog a les comunicacions que no tenen imatge per adjuntar. 
 
* El dijous es farà i es penjarà un post amb fotos i crònica de les 2 cafetes dels 
divendres. Ho fa el S. 
També s´hi afegirà el post de les Ampes i el dels videos del 15-M a l´Ateneu llibertari. 
També dijous. 
 
* Esproposa al X que faci un article resum del que ha passat aquest mes per enviar-lo al 
Cap a Peus i a l´Acelobert. 
Pel 25 de gener. 
 
Temes per l'article 
 



28 desembre + foto 
Carta del reis indignada 
Espai de coordinació, va avançant 
Cola’t s’està treballant amb les treballadores i usuàries + foto 
Caprabo + foto 
3 Tombs 
Casc Antic 
Ampas 
Cafetes Indignades + foto 
Sopar Literari 
Universitat Indignada: el deute i taller de  Tic’s 
Campanades Indignades + fotos 
 
Si cal les agafem del web del Xagori 
 
* 18-F: Carnestoltes al Parc Güell. En parlem més endavant. 
 
* Sopar: serà el dissabte 28-G. S´anirà a la mani i després a casa MJ per anar a comprar 
el sopar i cuinar-lo. 
 

Ordre del dia de Comunicació: 
https://n-1.cc/pg/pages/view/1050378 
 
 Tasques pendents de Comunicació: 
 https://n-1.cc/pg/pages/view/697571?init=true 
 
 Què hem de dir a Intercomissions aquesta setmana: 
 https://n-1.cc/pg/pages/view/741376?init=true 
 https://n-1.cc/pg/pages/view/1050412 
 
Contactes i Tasques Comunicció: 
https://n-1.cc/pg/file/read/767265/contactes-i-tasques 
 


