
Acta Reunió Comunicació 17-09-12

1. Taller TIC en la propera reunió de Comunicació
Dimecres 26 de Setembre, de 19.00 a 22.00. a la Fabra i Coats

Es tractarà:

Tasques que fa fulla. Si hi ha curiositat immediata vegi's el correu: “Important! Delegació de tasques 
de la comissió”

Calendari

Twitter

Storify

Presentació a Servei per mòbils d'emergència

2. Dates previstes
Fulla les presentarà a l'assemblea. Afers Exteriors. Afers Locals

La idea és que comencem a decidir sobre quines accions participem o no.

• 21S Espai Coordinació. Divendres 21, de 18h a 20h30′, a l’Espai Obert, carrer Violant 
d’Hongria Reina d’Aragó, 71 (per confirmar). Organitza l’Assemblea de Les Corts amb la 
col·laboració de l’Assemblea de Sants.

• 21S Pregó Alternatiu i manifestació el Divendres a Pl. St Jaume 19.00

• 24S 11.00 a la basílica per la Mercè. Basílica. Missa alternativa. Porta la teva cassola. 

• 25S   Una persona de l'assemblea informarà com està el tema  

• 29S Entrada gratuïta. Inauguració Fabra i Coats

• 30S Poesia al carrer (comissió cultura ASTAP)

• 6O: Cafeta a la Gordi. Octubre Trans. Grup Suport 29M

• Octubre sense concretar Altre Cafeta a la Gordi

• 11O: vaga universitats,

• 12O: res a celebrar | judici a 2 persones: Mercader i Garganté,

• 13O: Mobilització Global

• 18O: Declaració Roger (sobre els fets 29M)

• 27O, 28O: FESC Fira Economia Solidària Catalunya. Participen grup economia solidària i 
trocandreu

• 31O: CGT. Vaga General Estatal.  i altres sindicats “petits”. Portar aquesta amanida de dates a 



l'assemblea.

3. Post Vaga Educació 19S
Dia 19S, Vaga. Nou post i convocatòria assemblea una mica solapada... es deixaran els 2 en sticky. 
s'encarrega Sirius

4. Post Boicot Mercè
Pel Dia 20S. Em sembla que s'encarrega sandreublog

5. Post Tortura i vinculants
S'encarrega Morgana. Si tenim vídeos o documents de tortura, li passem. Discutim la programació del 
post a la propera reunió.

Proposta acceptada: el tema de posar nous links (en temes de repressió) que s'aprofiti per presentar-lo 
en el mateix post.

links proposats per sandreublog, aprovats per sirius i fulla: http://titanpad.com/astapblog

6. Nous avisos
• Calendari: avís de noves actualitzacions a twitter i facebook.

• Si hi ha canvis/renovació de links (tipus proposta de sandreublog), avís amb un post al blog, al 
twitter o facebook.

7. Difusió d'altres mogudes
Ha sortit el tema, per tant es fa un breu incís, que pretén ser una possible manera d'actuar en cas de 
dubte: difusió si/no.

Es recorda que els “assumptes nous”, o on hi hagi discussió/debat han de passar per l'assemblea física i 
obtenir consens/suport.

No cal que avisi a l'assemblea en cas que en formi part, exemples: espai de coordinacio, grups de 
treball i comissions de l'ASTAP.

En una frase: La ComCom prioritzarà la difusió d'assumptes de l'ASTAP, i la seva xarxa local o afí.

http://titanpad.com/astapblog
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