
Acta de la reunió de Comunicació del 06-02-12 
 
Hora: 20h 
Lloc: Fàbrica 1 (Fabra i Coats) - C. Sant Adrià, 20 
 
 
Distribució de tasques pel funcionament de la comissió període del XXX al XXX de 
gener 
 
1. Gestor/a > 
2. Organitzador/a > 
3. Revisor/a > 
4. Periodista > 
5. Calendari > 
6. Twittejador/a > 
Twittejador/a a l'assemblea del dimarts 20h > 
7. Facebookero/a > 
8. Comunicació Externa/Afers Exteriors > 
9. Moderació comentaris > 
10.- Article del mes > 
 
Ordre del dia de la reunió de comunicació del dia 6-101-12 
 
0.- Comunicació AcampadaBcn. 
1.- Reordenació dels enllaços 
2.- Entrevista Cast 
3.- Clau per publicar a LaHaine 
4.- Publicació 15-M Rebel.leu-vos 
5.- Pestanya Transports i Comissions 
6.- Uni indignada, publicacions ?? 
7.- Projeccions muntatges policials 
8.- Suport mutu (jo tinc, jo vull) 
9.- Calendari 
10.- Calendari Sbd 
11.- Pancarta Assemblea 
 
Dates per tenir presents: 
- 18F: Carnestoltes al Parc Güell 
- Entrevista Salvem el Casc antic de St. Andreu 
- 25F: Article CapaPeus i Acelobert 
 
 
0.- Comunicació AcampadaBcn: 
 
Un company de l'acampadabcn ens diu que estan descentralitzant-la comissió de comunicación de l´acampada bcn, sobretot les 
subcomissions de web i de prensa. Estan pendents de poder-ho fer amb twitter i i facebook. Ara fa just un mes que ha començat a 
funcionar de forma correcta la comissió de premsa de l´AcampadaBcn, s´ha fet neteja i s´ha depurat una mica. 
 
També estan fent tallers de com publicar al web d´acambada bcn, com fer un comunicat de premsa i com fer streamings a través 
d´un mòbil. 
 
S´intentarà obrir a les assemblees i a veure què passa…. Es donaran usuaris per publicar, per enviar mails i per fer streamings. 
 
Les notícies del web es mantindran més amunt en funció de l´interès que desperti en les lectores i en les assemblees. 
 
Hi ha 13 barris que treballen amb regularitat. 
 
La Comissió de comuncació d´acampada bcn es reuneix els 2n dijous de mes i 4t diumenge de mes. C. Serdenya 261. Espai 
Aureas. Totes dues comencen a les 20h. 
Ordre del dia: http://titanpad.com/comcom09022012 
Hi anirà la MJ. 
 
Acta de l´assemblea de Comunicació de la Pl. Catalunya:  
www.acampadadebarcelona.org/index.php/ca/acampadabcn/item/585-acta-de-lassemblea-general-de-catalunya-del-4f 
 
 



 
 
 
Recursos: 
Mamble: conferències online. Només s´emet en veu. 
Yeswecamp.net: per twitteres professionals. 
Thake the square (buscar-ho al google). 
Rise up (correu segur). 
 
Properes convocatòreies: 
12 maig mani gegant. 
15 de maig vaga general global i començar a organitzar-se autònomament per treballar tot sortint del sistema. Marxant a espais 
rurals: èxode rural. 
Vaga japo (sobreproducció), argentina (okupar espais), mexicana (okupar espais de producción i quedar-se la sobreproducció). 
 
Contactes: 
Hi ha tres subcomissions: 
- Premsa: prensa.acampadabcn@gmail.com 
- Feedback: feedback.acampadabcn@gmail.com 
- Web: coses tècniques. Tot el que es vulgui publicar. Suposem que pot ser:  
web.acampadabcn@gmail.com 
 
Web: funciona des del juliol 
www.acampadadebarcelona.org/ 
 
Demandes a Comunicació d´AcampadaBcn:  
- Fòrum. 
- Llistes de correus de Acampades de Catalunya i de Barcelona. 
- Com fer una llista de distribució massiva de correus. 
 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc? 
key=0Auc9tAgNFX81dGFKU3phOExwNXdTdmNQU0thYUxwZFE 
 
 
La resta de punts no els vam poder fer per falta de temps. Queden pendents per la propera setmana. 


