
 
Ordre del dia Comunicació 16-07-12 

 
 
Posts 
 
Vaga ensenyament: 12, 13 i 19 de set. Cal buscar algú que faci el post. 
 
Fotos xerrada Sanitat. Les fotos es pengen al flickr. No hi haurà post perquè la xerrada no va 
agradar al C. 
 
Últimes retallades i la repressió dels miners i de les retallades (MJ). 
 
Stiky: ordre del dia previ, data, lloc, hora i debat + face i twi (dilluns a la nit). 
 
Síntesi del tema del no pagament de l’euro per recepta. No hi haurà post. Ho fa el J. També 
parlarà amb el C. 
 
Post de la Forcades  (dimarts a les 22h). 
 
19j: ccoo i ugt: mani estatal per les últimes retallades a funcionaris. No en fem cap post. Face i 
twitt. 
 
Nou recordatori a L pel tema del post FSCat. 
 
Bloc 
 
És possible que els posts no vagin signats per ningú? 
Al P li sona que sí: recorda que hi havia l’opció de signar els posts i creu que pot treure´s la 
signatura. Diu que en altres casos es pot firmar com a comissió: un usuàri genèric. 
 
Links desconexió ibex-35: som energía i guifi punt net com alternativa a l’energia i  les 
telecomunicacions que ara hi ha. Ho posem a lectures d’interès (G). I de pas actualitzarà els 
enllaços d’actualitat. 
 
Estat de les comissions grups de treball: 
-Subcomi comunicació externa: penjada de comunicació (cal explicar què s´hi fa) en aquest 
espai. 
 
-Suport informàtic: inactiva, però es busca la col·laboració telemàtica. És preferible deixar-la a 
l’apartat d’actives. 
Es poden vincular els links de gecostap i recursos i suport informàtic i recursos (informàtics). 
 
-Han contestat: Dinamització (inactiva), comunicación (activa), suport 29M (activa), gecostap 
(activa), educación (activa), gestió económica (activa). 
 
Nom Gesstap. Ara es diu Gecostap. Al final es dirà Geco. Possiblitat 2 BDT (Banc Del Temps). 
No és feina nostra fer canviar el nom dels grups de treball. 
 
 
Comunicació: 
 
Usuaris esborrats n-1: es volien fer proves…. I l’han liat parda! Ara queden 6 membres al grup 
de comunicació. Si algú ja no hi és que li demani al P que l’accepti. 
 
Repassar correu: 
- Que se joda Andrea Fabra: es discuteix per  mail quan totes haguem vist el video. 
- Canvi de discurs: buscar un llenguatge diferent per significar el que està passant: que ja no 
són retallades. El concepte està molt viciat. Buscar noves maneres de dir el mateix per renovar 



la comunicació. El logo no mola. Es prefereix una destral…El logo no es toca! Si de cas es fan 
unes tisores més grans… 
Es demana posar més contundencia a l’aplicació d’aquest terme. 
 
 
 
 
Altres: 
 
Evolució terra: s’envia a Gecostap. 
 
Banderoles eurovegues: #etfelicitofill! Enviar a la gent del borró i a altres col·lectius. (+ face + 
twitter). 
 
Wifilabs: es mirarà de muntar en un espai andreuenc una reunió de telecos per mirar 
d’estendre el tema per St. Andreu; per mirar de fer xarxa. La F&C tanca a les 19h a l’agost. 
  
Entrevista: ha sigut una presentació  més que una entrevista, amb un laboratori de creació i art 
a St. Andreu. 
 
Talls de trànsit: No en fem cas de res! Fa pudor.  
 
 


