
Acta de la reunió de comunicació del 12-11-12 

1 - Afers Exteriors: 

Reunió per fer una mobilització anti-CyU el 22-N. 

Es preguntarà a l'Assemblea per veure si es pot penjar aquesta mobilització al blog. 

Sí que es farà difusió al facebook i al twitter. 

Algú pot posar al mapa estatal les mobilitzacions de la nostra assemblea? El link està amb un estel lila. 

 

2 - Comunicació: 

Documents - formació (fulla) 

Ajuda, subpestanya de recursos. Fer un llistat de links de documents. Ha de sortir algú per fer la llista. 

Ass: crítiques sobre allò que pengem als canals de difusió de l'assemblea 

Al blog es filtra el que posem. 

Al face i al twitter es fa difusió genèrica. 

Deixem la porta oberta a que algú faci de moderador/a de tot el que posem als mitjans de comunicació de 
l'assemblea. 

Demanar espai a la F&C pels dimarts de 20h a 22h (Predator).Està fet? 

Penjar les actes que falten de l'assemblea. Cal demanar-les a qui les ha de passar. 

 

3- Correu: 

-Som unitat popular: Pro CUP. Demanen adhesions individuals. No ho gestionem perquè no demanen l'adhesió 
de l'assemblea. 

3 baixes (Sandreublog + endavant). 

Correu sanitat: tenim accés al coreu. El googlegroup no sé si està vinculat a aquest correu o al del Genís de 
l'avv. Palomar (En Sírius ho mira de fer). 

Mails en anglès del Flickr. Gestionats. 

Correu propaganda (fulla). No recordem de que va la cosa. 

 

4- Blog: 

- Escrit de suport mutu: Es posarà GT Ptac (Fet). 



- Mapa d'establimnet que fan vaga (Gemma). 

- + info formació (2) S'ha publicat? 

- Document de suport mutu: el pengem a la pestanya inactiva de Suport mutu. 

També es farà un minipost explicant el document (Sandreublog). 

 

- el 14n la pastilla de la capçalera es podria tornar a posar "estem en vaga" . Acabo de veure que algu ja ho a 
fet pel seu compte, sense consultar. Ens sap greu, però ha estat a iniciativa de Sírius i Sandreublog. S'ha posat 
capçalera nova a facebook i blog. 

 

5- Imatge: 

- S'han de penjar més fotos de les cafetes del GS-29M (J).  

 

6- Posts propostes-previstos: 

-Post Taula rodona Educació Avv (fet). 

-Ampliació post aigua. Cal buscar les notícies. MJ avisa al Ferran Molero perquè el faci. J envia el link a MJ. 

-Post història estat espanyol. No té res a veure amb St. Andreu però ens semble bé que el Predator faci el post. 

- Post crida a la desobediència económica (MJ): es important saber qui ho organitza. Despres del 10 de 
novembre.MJ comunicarà avui a la reunió dos reflexions personals per no fer el post de la Crida.Els compas 
valorarà si posem aquesta reflexió personal al acta. 

Manifest + reflexió sense un gram d'acció. Creiem que no val la pena fer-ne cap tipus de difusió que no va 
massa enllà. 

- Post Vaga General (G). 

- Post document suport mutu (Sandreublog). 

 

7- Posts històrics: 

Post antirrepre: crònica cafeta trans (fotos, storify,, textot) (Sandreublog) 

Post parcs i jardins i sulfats (Llum) ; MJ li donarà un toque. 

Post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants <- Ajornada a 1 Desembre (C) 

- 

Triar una data per la reunió de comunicació totes juntes: http://www.doodle.com/ykfpyzwgd2sczvwp 
 


