
Reunió de Comunicació 03-09-12 

1.- Afers exteriors 

- Contactes internacionals. 
Ho portave la fulla. Ho deixem en Stan by. 

- Passar la contrasenya del correu de comunicació a Afers exteriors si no la 
tenen. 
Ok. La MJ  parla amb L i es miren la pestanya de Madrid. 

- Eurovegas: necessiten gent pel concert 
Preguntar si hi haurà accés per persones amb mobilitat reduïda. 
Post + dir-ho a l'assemblea (Sandreublog) 

- Boicot a les festes de la Mecè a Bcn 
Post +  i preguntar-ho a l'assemblea si algú hi vol participar (Sandreublog) 

- Data proper EC 
No se sap. Aviat hi haurà una data posada. Convoca Les Corts. 

2.- Blog 

- Enllaços 
http://titanpad.com/astapblog <= nou: sirius ha afegit una proposta de medis 
alternatius i ràdios. 
A fulla i sirius els sembla bé la proposta de què sandreublog faci la renovació 
d'enllaços. Si hi ha algú 
que té inconvenients que ho deixi escrit al pad per millorar. 
Ho parlem la setmana vinent. 
Esperem que fulla ens ho aclareixi. Quan vingui a la propera reunió. 

- Biblioteca: 
Discutir la conversió de la biblioteca (pastilla) en biblioteca i documents. 
Com catalogar els documents penjats per posar-los a la llista. Al correu hi ha 
una pestanya que 
es diu documents. A través de la dashboard/media del wordpress es poden 
extreure?? 
En parlem quan hi sigui la fulla i mirem com fer-ho. 

- Pastilla Desnonaments, enllaços desactualitzats...? 
Tots els enllaços funcionen bé. 

- Pendent un treball de catalogació sobre Universitat Indignada 15M d'Estiu 
de l'any passat 
Continua pendent de fer. 
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- Afegir text de suport mutu a la seva pestanya inactiva 
Falta que suport mutu ens ho envii. 

- Punts d'Informació Laboral o Oficines de Drets Socials del Barcelonès. 
Volem afegir una pestanya al blog que porti la informació de cada una 
d'elles? Dia/hora/lloc que fan les permanències. 
A través de qui ho podem gestionar. 
Es pot preguntar a l'assemblea a veure que li sembla. Si els sembla bé, fer un 
post explicant que hi haurà aquest servei. 

- Cultura vol estar activa com a comissió. 
Ok. Ja està activa. 

3.- Correus 
A comunicació rebem correus i hem de decidir quina sortida li donem: res, 
fòrum, facebook, twitter, post, un altre mail.... 

- Fer arribar la contrasenya del correu de comunicació a la L. 
Demà li fem arribar. 

- Carters en vaga 
No en sabem res més. Preguntar-li al Carlos. (+ possible post?) 

- Policies indignats 
No volem saber res dels polis. 

- DRY + nazis espanyols 
No en volem saber res d'aquests nazis. 

- Repressió a St. Pere 
No en podem fer res com a comunicació. Ens falta informació. 

- Mani antirrepre Gràcia. Convocant anònim 
Passat. No fem cas a anònims. 

- Acció aturades al mercat de la Boqueria 
Passat. 

- Vaga d'ensenyament: Què podem fer? 
S'ha passat a GT Educació. Aquest dimarts diran el què a l'assemblea. 

- Mails tècnics en anglés 
Propaganda. Ho mira la G. 

- Crear filtre pels correus del fòrum 
Cal que el fòrum faci un filtre per no enviar correus a ningú! Ni a comunicació, 
ni a l'assemblea, ni als particulars. 
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-  Equip de so per fer servir per la causa; funciona amb bateria 
Es pot provar per l'acte de cultura del dia 30-S. LL i MJ avisen d'aquest equip 
de so a Cultura. 

- Correus en cco 
Ok. 

- LaHaine Bcn es disol. Pero podem continuar penjant-hi les nostres notícies. 
Ok. 

4.- Fòrum 

Article Adestemps 
No sabem si s'ha penjat el segon article (Sandreublog ho esbrinarà). Si no 
està penjat, ho penjarà. 

Parcs i jardins 
Correu i dir-ho a la Llum per si vol fer un post. 

5.- Posts 

Post suport mutu 
Restem a l'espera 

Post GT Educació (vaga d'ensenyament) 
Ens l'enviaran en breu. 

Post pesticides Parcs i Jardins. 
Ho passem a la Llum a veure si el vol fer. 

Post informe tortures 2011 
MJ farà un post. 

Resum de la xerrada sobre la constitució de Veneçuela 
MJ farà un resum. 
G envia foto i E va fer fotos. 

6.- Altres 

- Repartició de les tasques que acostuma a fer la Fulla. 
TIC intern explicant com es fa. Cal que Fulla ens ho expliqui. 
Necessitem autorització per poder penjar les coses. Si hi ha usurari genèric 
necessitem la contrasenya. 
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Tasques que feia fulla: 
Publicar acta a pseudoblag. 
Publicar post de l'assemblea. 
Netejar comentaris a l'ordre del dia. 
Canviar el dia que es fa l'assemblea (panell esquerra). 

Es discuteix el silenci 24h. Es pot fer al blog però no caldria fer-ho al twitter i 
al facebook. Si cal ho tornem a discutir. 

- Alertes als mòblis. 
Fulla, explica'ns com funciona la cosa. 

4


