
Dilluns 11 de juliol de 2011
  
  

Ordre del dia Comissió de Comunicació
1. Aprovació de l’ordre del dia i durada de la reunió (proposta d’una hora)
  
Aprovada l’ordre del dia i concertada la propera reunio el dilluns a les 21:00
  
2. Gestió de bibliografia

Correu titulat: Fwd: brbr us convida a unir-vos a un club de lectura
        Bibliografia Indignada http://www.anobii.com/groups/01c649d83839935340/
        Possibilitat de fer servir aquest Club de lectura com a bibliografia per ASTAP?
        Creem un compte nou per l’assemblea?
        Algú l’ha fet servir? Altres alternatives gestió bibliogràfica?
  
  
Obrir una categoria al bloc amb links de recomanacions de bibliografia indignada, a mes 
s’hauria de fer un banner, caldria repartir la feina.
  
  
3. Subcomissió Imatge
        S’ha d’aprovar la pestanya que s’ha creat al blog. Canvis?

Protocol Vídeos Youtube:
        - Vídeos relacionats a través de llistes mensuals
        - Possiblitat de també fer-ne de temàtiques
        - Algú s’ofereix a fer llistes?
        - Podem fer posts de vídeos i proposo que els publiquem quan no hi hagi altres notícies. 
Programar-los de manera automàtica al wordpress.
  
Canal de youtube. Publicar la llista de reproduccio al nostre canal. es propon afegir mes llistes i 
ordenar-les per tematica. Es faria un post mensual al bloc publicitan es llistes
  
4. Criteri del calendari.

- Hi ha molts e-mails amb dates. Què fem quan rebem això?
  
La Gemma s’encarregara de corretgir el calendari, es proposa fer-ho de dimecres a 

dimecres. S’ha de parlar amb dinamitzacio per no concentrar les dades, i hauria de limitar-se a 
amb temes d’assemblea. (accions grans i les referenciades a l’assemblea)

  
  

  
  
  
  
5. Blog
        General:
        - Possibilitat d’incloure un traductor???

Protocols Comissions:
- Protocol funcionament Comissió Comunicació (falta acabar i penjar)
Categories i tags:

        - Pautes per a la publicació de les diferents comissions
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        Elegir possibles posts
  
S’arriba al acord de no publicar mes d’un post al mateix dia i posar-se d’acord a l’hora de 
gestionar el bloc per no coincidir tots a l’hora cambiant continguts o penjar un post
Els posts sense categoria es posaran en “categoria altres”
Es proposa crear un usuari y contrasenya per cada comissio per explicar-lis com es fa
Es canviara el logo del bloc per el nou model
S’ha d’afegir un taductor google al bloc, widget catala/castella
  
  
6. Difusió al carrer
        - L’Eix Comercial: no volen col·laborar

 (diversitat comerços associats, no volen cartells tipus reivindicatiu...)
  
Es tornara a intentar (en mans de la Nuria)
  

7. Proposta de presupostos i copisteries
  
Faltan dades, consultarem amb altres comissions on imprimeixen
  
8. Transmetre 2 reunions: pròxim dijous i dissabte
  
Volen presentar un projecte web des de acampada catalunya que englobi la resta de blocs de 
districtes (dijous 7:00 plaça Catalunya)
Acordem estudiar la proposta un cop l'haguem escoltada
Reunio dissabte a casa solari-tat vista alegre,15 (em sembla que a les 18:00)
  
  
Altres punts:
Comissio de sanitat o de salut? Ho han de decidir ells i ens diran alguna cosa
Crear un manual d’imatge corporativa i demanar a la resta de comissions que l’informacio per 
publicar passi per cominicacio/imatge
Encara s’ha de fer el manual d’imatge corporativa
Thotom d’acord amb el condol que es va publicar
  
  
  
 


