
Acta de la reunió de Comunicació 09-01-12
 
 
Lloc: Fàbrica 1 (Fabra i Coats) - C. Sant Andrià, 20
Assistent: Ll, P, Mj, Gma, S, C, X
 
 

Ordre del dia
 
1.- Bloc
1.1 Post grup de treball d'educació (fet)
 

1. Post Vaga Transports dia 10E. (fet)
 
2.- Equip de so Assemblees: Ja s'ha comprat i està a la Gordi.
 

3.- Doc de com encartellar: El X. treballarà un doc. de com encartellar, fer-ho arribar a totes les comissions i 
penjar-ho al blog.
 

4.- Dates de la setmana
 
● 10 de gener: Vaga Transports.<- C fa post, twitter  p, facebook ll.
● 12 de gener: Espai 210 - Padilla. Reunió sobre transport
● 13 de gener: Trobada de Cord. de barris i poble es farà a la Fabrica 1 de la Coats.
● 15 de gener: Mobilització estatal per la Sanitat Pública.
● 15 de gener: Assemblea extraordinària 15M: Presentació del Grup de Treball pel Procés Constituent
      . 
            

5.- Creació del grup de treball de suport informàtic. Tenim un súper-node a Sant Andreu. La idea és crear 
una xarxa telemàtica, necessitem una llista de correu, i també difusió al blog. El P ho explicarà a l'assemblea. 
 
6.- Avís de l'acta de l'assemblea anterior. Avís de l'assemblea següent. P prepararà el blog
 
 7.- Com. Externa: 
● Estem reben molts emails sobre la vaga de fam del Xavi i estaria fer més difussió. Es parla de fer una 

entrevista. La Mj contacta amb x.p sino es farà un post
● Mj farà un post sobre el noi mort en CIE's
● Mj es posarà en contacte per fer un passi del documental Tahir. Pel febrer.
● Es podria passar el doc. sobre Pedro (noi mort per la policia fa 19anys). El pare del Pedro està disposat a 

fer una xerrada 
● Repensar 15M: Jornades 11-12 de febrer 

 
8.- Blog: Actualitzar enllaços del blog i revisar els que hi ha i han caducat.

● Vaga 10-G
● metro (2)
● Collcerola
● Neteja pl.Cat

 
 
9.-  La propera reunió el dilluns 16 de gener a la Fabrica 1 del recinte de la Fabra i Coats.
 


