
Acta reunió Comunicació 15-08-2011 

Assistència: 6 persones 

És remarca quedar a partir d’ara sempre a una hora en concret donat que a un correu deia a 

les 20:00 i al doodle a les 20:30. Es decideix quedar sempre a les 20:30h. 

 

Ordre del dia 

1. Blog 

2. Universitat Indignada 

3. Tasques de manteniment setmanals i potenciar altres aspectes pendents 

4. Taller TIC 

5. Participació a les Festes Majors 

6. Assemblea del dia següent 

 

1. Blog 

Es comenta que el manual que s’entregui a les altres comissions de “Com pujar un post” ha 

de remarcar que s’ha de comprovar el dia i hora de l’últim post publicat, i així no es puguin 

solapar posts un mateix dia. Hauria de quedar de manera explícita com es poden programar 

posts perquè es publiquin automàticament passades 24h.  

 

S’aprova que es pugin tots els articles d’opinió en un únic post a l’agost, i que a partir del 

setembre sigui un post setmanal amb les cartes d’opinió que ens arribin.  

 

S’han de penjar actes de l’Hort Urbà i de la Universitat Indignada (reunions de STAP i de la 

coordinadora de tots els barris). S’aprova que si es penja una acta s’ha de treure l’etiqueta 

del correu de santandreucomunicació@gmail.com 

 

S’han de pujar fotografies de l’Hort Urbà al Flickr (s’encarrega C.). 

 

Es parla de com poder fer un backup de tot el contingut del blog de wordpress. En P. ens 

mostra una manera d’exportar el contingut, però no acaba de resoldre els arxius mèdia que 

estan adjuntats. No s’acaba de treure una conclusió clara, tan sols s’esmenta la necessitat 

de fer la funció d’arxiu de tot el material que s’ha anat elaborant.  

 

S’aprova ampliar els comentaris recents del blog de 4 a 10. 

 



El P. està fent proves al “Laboratori de proves d’ASTAP” al blog 

http://labastap.wordpress.com/ . Es fixa que a la última reunió d’agost/primera de setembre 

es decidirà per consens la proposta de canvi de plantilla al blog. Es parla que seria 

interessant tenir-ho decidit a l’inici de la Universitat Indignada al setembre però es prioritzaria 

que hi haguessin més companys/es a la reunió de comunicació per consensuar-ho. 

 

El P. i l’A. estan fent proves amb el fòrum per provar alternatives. A dia d’avui hi ha tres 

opcions: 

- Seguir amb el d’Acampadabcn. No ens han donat resposta sobre els permisos 

demanats per l’autogestió des de Sant Andreu. 

- Un fòrum gratuït en el que hi hauria publicitat. 

- Un fòrum propi. El P. oferiria el hosting des del seu ordinador a través de l’aplicació 

phpBB. 

 

Què s’afegeixi l’enllaç de latele.cat al blog i s’actualitzin les llistes de reproducció de vídeos 

d’Assembleastap fent-les més visibles.  

 

El P. comenta que s’ha posat en contacte amb “Toma los Barrios” ja que ens ofereixen el 

seu domini i servidors pel blog. Es discuteixen dubtes respecte a la nostra autogestió des 

d’ASTAP i es fixa que a la primera reunió del setembre es decidirà amb tota la comissió. Els 

avantatges que ens oferiria són la possibilitat de tenir més espai a wordpress, 30 puggins 

més i que ells s’encarregarien de gestionar la seguretat.  

 

El P. es posarà en contacte amb els de Guifi.net per si poden posar un repetidor de senyal 

wifi a Sant Andreu.  

 

2. Universitat Indignada 

Prioritzar durant aquestes setmanes la Universitat Indignada. Fer ressò pels nostres canals. 

Es decideix que s’ha de fer algun tipus de panell informatiu a la Plç. Orfila. S’aprova 

mantenir un post-it al blog durant els 10 dies que no es mogui sobre les activitats que s’hi 

realitzaran.  Després de la coordinadora amb la resta d’assemblees de barris per establir 

unes bases amb la comunicació general de tot el que passa concretarem com ho hem de fer 

des d’ASTAP. Decidim que en relació al cartell i les octavetes: 

- Penjarem el cartell genèric d’UI 

- Repartirem l’octaveta/fulletó/desplegable comú de tots els barris i pobles 



- Realitzarem una octaveta específica de les activitats de Sant Andreu. Aquesta la 

ampliarem per penjar-la a altres espais que col·laboren amb ASTAP (la Gordi, 

possibilitat a Can Fabra, etc.) 

 

3. Tasques de manteniment setmanals i potenciar altres aspectes pendents 

La C. realitzarà una proposta de manteniment de les tasques setmanals/mensuals per 

poder-nos marcar objectius a curt termini i llarg termini . Es comenta que la necessitat de 

potenciar subcomissions com Relació amb els Mitjans i Difusió al carrer.  

 

4. Taller TIC 

A l’Assemblea General del dia següent explicarem dins del punt de l’ordre del dia 

d’Universitat Indignada que la Comissió de Comunicació realitzarà un taller sobre TIC. Es 

comenta que s’enfocarà a saber utilitzar les eines bàsiques que estem fent servir dins de 

l’assemblea (Google Apps, blog de Wordpress, etc). Durant l’assemblea hauríem de “fer un 

petit sondeig” del nivell i del que esperen del taller. No ens han confirmat que poguem fer ús 

de l’espai de Can Fabra.  

 

5. Participació a les Festes Majors 

El S. exposa que seria interessant participar d’alguna manera en les Festes Majors de Sant 

Andreu. En les properes reunions portarà possibles formes de participar-hi (a través d’altres 

entitats, o el que sigui més viable) i les bases del cartell per si volem fer una proposta com a 

comissió.  

 

6. Assemblea del dia següent 

Tan sols comentarem la realització del taller de TIC.  

 

Acabem la reunió i decidim trobar-nos el proper dilluns 22 d’agost a les 8:30h a Plç Orfila.  

	  


