
Acta de la reunió de comunicació del 19-11-12 

 1      - Afers Exteriors:
- Mani anti CiU el 22-N: Preguntar a l'Assemblea si vol fer difussió. 

- Accions a botigues de Movistar: Preguntar a l'Asseblea si interessa fer una acció, Ho farà el Ptac. 
Demanen a l'assemblea que portin ampolles. 
MJ portarà les octavetes Vaga Telefònica. 
 
 - 22-N nit de vetlla x la sanitat: Informar a l'assemblea 
 
 - Questionari Coordinadora Laboral: Informar a l'assemblea, i trobar una persona que ho faci 
 
 - 25-N Mani vs violència de Gènere (18h a Canaletes): Informar a l'assemblea, 
 
2      - Comunicació: 
Triar una data per la reunió de comunicació totes juntes:http://www.doodle.com/ykfpyzwgd2sczvwp 
Documents - formació (fulla). 
Ajuda, subpestanya de recursos. Fer un llistat de links de documents. Ha de sortir algú per fer la llista. 
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. 
 
Correu: 
Baixes (Sandreublog + endavant). 

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

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

Correu articles miners: Fer fbck i tw 
http://kaosenlared.net/component/k2/item/36669-sigue-el-conflicto-en-la-miner%C3%ADa.html 
http://www.insurgente.org/index.php/articulos/item/2262-sigue-el-conflicto-de-la-miner%C3%ADa 

Acció canòdrom Meridiana: Performace al canòdrom i necessita gent per seure allà i entitats que 
recolzin l'acció. Vindrà demà a l'assemblea a explicar-ho. Gma. 

Treball de recerca de batxillerat: Buscar un voluntàri/a per contestar que vingui a les assemblees. 
laura.cabau@hotmail.com 

Videos de gènere: no en fem cas. 



Xerrada eleccions- 15M/CUP gravacions: No cal, ja és va penjar la nostra i es similar 

Correu TMB i Moviestar de la Coordinadora Laboral: Parla amb gma lanau per si vol fer la entrevista a 
la gent de Telefònica. Li diu la MJ. Sandreblog envia una llista de preguntes al Mercader i el Garganté 
sobre la vaga de TMB. 

Video Spanish dream: No ho podem gestionar. 

Reportatge de la 6ª S ja ha constestat 

Video PAH suicidis. Mj, s'ho mira i decideix si cal fer-ne un post petit explicant-ho o no. 
PDF sous diputats: Fer fbck i tw. Si algú es vol currar una notícia també ho penjariem al blog. 
Blog: 

Mapa d'establimnet que fan vaga (Gemma). Ja està fet; falte introduir les dades que vagin arribant 
(Raül). Cal fer un article parlant dels comerços que han fet vaga (MJ). 

+ info formació (2) S'ha publicat? Cal enviar els correus amb link només. 

Document de suport mutu: el pengem a la pestanya inactiva de Suport mutu. 
També es farà un minipost explicant el document (Sandreublog). 

Imatge: 
Penjar les fotos de les cafetes del GS-29M del novembre (J). 
 
Posts propostes-previstos: 
-Ampliació post aigua. Cal buscar les notícies. MJ avisa al Ferran Molero perquè el faci. J envia el link 
a MJ. La MJ el farà més endavant. 
-Post història estat espanyol. No té res a veure amb St. Andreu però ens semble bé que el Predator faci 
el post. 
- Post crònica Vaga General (Sandreublog): Matí, marxa, tarde, marea groga, repressió. 
- Post document Suport mutu (Sandreublog). 
- Privatització hospital clínic. Es pregunta a una persona del Clínic a veure si pot/vol fer-ne una article 
pel post. 

Posts històrics: 
Post antirrepre: crònica cafeta trans (fotos, storify,, textot) (Sandreublog). 
Post parcs i jardins i sulfats (Llum). 
Post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants <- Ajornada a 1 Desembre (C).


