
Acta de la reunió de comunicació 21/11/11
CSO La Gordíssima
  
Assistència
G, S, Ll, S, X, MJ, L, CJ
  

1. Gestor > 
2.     Organitzador > CJ
3.     Revisor > S
4.     Periodista > S
5.     Calendari > G
6.     Twittejador > CJ
7. Facebookero > JMC, Ll, Mc

  
Dates de la setmana
Dm 22 – Xerrada antirrepresiva
Dssb 26 – Xerrada Laboral
  
Ordre del dia
1. Blog. Falten:

-        Storify per penjar
  

-        Actes de les comissions i de trobades per penjar
La M de comunicació ja sap com penjar actes.
Només suport mutu no penjar actes.
Ara només hem de rebre les actes de fora i de l’assemblea.
Qui comenci a penjar les primeres, que avisi.
  

-        Comissions
Cultura ara només es reuneix un cop al mes.
Acció es reuneix cada 15 dies.
*La G actualitzarà l’octaveta.
  

-        Documents per penjar
  
2.  Taller de TICs, s’encarrega el C. 
10 de desembre. Encara falta confirmar el lloc (G).
Hem de tenir en compte que el nivell de la gent és molt diferent.
La C. fa un formulari i el penja al blog per saber el nivell i tenir els correus dels interesants. 
  
3. Manifestos. 
Carta al Jutge Edifici 15-0 + Manifest Collserola de Medi A + Manifest Uni Indignada de la Vaga

-        Post per dimecres >> CJ
  
4. Telemarató (Idea del Jordi)

-        Desestimem la idea. No podem assumir-ho.
-        S. li proposa que ajudi a les cafetes de la Gordi.



  
5. Foto UrnaSTAP

-        S. fa un post al respecte.
  
6. Cartell Festa Major Indignada + mails FFAA i FMR

-        J Mc fa l’octaveta
-        La G li passa un word al JMc amb les dades per només fer tallar i enganxar.
-        El Ll es posarà en contacte amb les contacontes per saber els títols

  
7. Trobada preparatòria Espai de Coordinació

-        Calendari 25N, ja el tenim compartit. Qualsevol altre cosa ja es ficaran en contacte amb 
nosaltres

 
8. Fotos desnonament

-        Hi ha fotos al correu d’imatge
-        La MJ escriurà un paràgraf i ho enviarà a comunicació
-        La CJ muntarà el post
-        El Ll estudiarà les opcions de les fotos dels “Amics del barri”

  
9. Grup de treball interbarris

-        Banc d’experiències
  

10.  Penjar material el Grup de Treball del 20N
-        El S té una sèrie de materials per penjar a la pestanya a mode d’arxiu.
  

11.  Correu educació
-        El S farà un escrit (adjunta enllaços i fotos) i ho enviarà a comunicació. Quan estigui s’ha de 

penjar al blog.
  

12.  Insertar Imatges al blog
-        G provarà de fer-ho a mèdia. La G penja el cartell de Laboral.

  
13.  Fer una cadena de telèfons de l’assemblea

-        Fem una proposta. 2 comunicadors per comissió i fem cadena de núm de mòbils. Cada 
comissió s’encarrega de fer-ho saber als seus membres.

- De totes maneres, estudiarem altres sol·lucions. 
  
14.  Afers exteriors (correu/googlegroups)

-        S crearà un correu i googlegroups.
-        G ensenyarà al grup com sincronitzar el calendari.

 
 
Propera trobada el dilluns 28 de novembre a les 20h. Lloc encara per determinar!
 
 


