
Reunió de la Comissió de Comunicació de 12/12/11
Hora: 20h
Lloc: La Cúpula
 
Assistència 
5 persones
 
Distribució de tasques pel funcionament de la comissió període 13 al 19 de desembre
 
1. Gestor > S i X
2. Organitzador > CJ
3. Revisor > ???
4. Periodista > ???
5. Calendari > G
6. Twittejador > CJ
    Twittejador a l'assemblea del dimarts 20h (ho decidim a la reunió del dia 19)
7. Facebookero > Ll, jmc, mc
8.- Comunicació/Afers Exteriors > MJ
9.- Moderació comentaris > MJ
 
Dates de la setmana
- Post sobre les Festes de Sant Andreu (“Interferències”) (NR)
- Post sobre "Aturem l'audiència Nacional" (S)
- Diumenge 18 Mercat d'intercanvi. Cartell (G). Difusió Blog/Twitter/Facebook
 
 
Ordre del dia
0.- Formació interna
 
(CJ) Com va el Twitter?  
 
CJ ha començat uns docs col·laboratius sobre les respostes de les enquestes:
- Buidatge sobre les respostes a http://goo.gl/8uB06
- Guia sobre ús del Twitter http://goo.gl/BNMQr 
Feu-li un cop d’ull, i podem acabar de completar-los entre tots. 
 
1.- Posada al dia del blog. 
 
Quedem a el dijous 15 a les 20h a la Cúpula per fer una jornada de curro intern: blog.
 
 1.1 Pestanya Aparador i Subpestanyes
      
 1.2 Pestanya Barris i Pobles (nova nomenclatura i  subpestanyes)
     
 1.3 Nou usuari bloc: comissió laboral. Ja estàn actius. Han fet un post i l'han esborrat 
avui mateix. El (Ll) farà un TICs personalitzades a algú de laboral.
 
 1.4 Enquesta columna lateral >>> treure l'enquesta columna. (S) la passa al (C)
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2.- Taller de TICs, s'encarrega el (C).
 2.1 Post+sticky TICS
      
     (CJ) es posa en contacte amb el (C) per fer el buidatge. Treure l'stiky i fer un banner al blog 
amb l'enllaç de l'enquesta. De moment tenim a 8 participants. 
 
3.- Proposta de fer una graella rotativa de tasques rutunaries.
Pendent per la propera comissió.
 
4.- Taller de comunicació en els mitjans socials "La Clau"  el 21 de gener de 10 a 18h. 
Confirmarem 4 persones i que estem interessats. 
 
5.- Espai de coordinació
Un company a l’assemblea d’ahir va explicar els problemes sobre: 
- No col·laboració associativa amb la gent d’acampadabcn. Problemes perquè les assemblees 
de barris, pobles i vil·les puguin tenir permissos i autogestionar-se.
- Discursió sobre Afers Exteriors
 
Destaquem que és important i que no pot fallar de cap manera en l’espai de coordinació:
- Actes penjades en un espai comú
- Calendari
- Llistes de distribuició 
- Full d'informació 
 
Actualment a l’Espai de Coordinació estan en marxa aquestes dues propostes:
*Raval > pàgina N-1 amb les informacions de totes les assemblees
*Guinardó > un blog i un correu setmanal 
 
Apuntem que actualment l’Assembleastap ja està al calendari compartit i forma part de la llista 
de distribució unificades. Destaquem que ara mateix no hi ha lloc per unificar les actes de 
l’espai de coordinació.
 
Proposta que farem des de Sant Andreu:
 
*Tot a través de la plataforma del N-1
- https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/ >> organitzat per subpàgines segons territori
- consultar http://iccvpb.net/ 
- cada assemblea es registra al N-1 i s'afegeix al subgrup a la comarca a la que pertany. 
- assembleastap ja està afegida
- només les assemblees tenen usuaris dins del N-1. Els pads/documents col·laboratius són 
visibles per tothom mitjançant l'enllaç. Només les assemblees poden editar. 
 
Avantatges:
- ens ofereix un espai de treball
- xarxa no comercial
- blog, pàgines, imatges
- nivells de privacitat
- espai indefinit
- pads sempre queden pel grup (si l'usuari desapareix, el document es queda)
 

https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
https://n-1.cc/pg/groups/509672/iccvpb/
http://iccvpb.net/
http://iccvpb.net/
http://iccvpb.net/
http://iccvpb.net/
http://iccvpb.net/
http://iccvpb.net/
http://iccvpb.net/


*Un calendari compartit de google 
- Cada assemblea l'actualitza les seves activitats des del seu google calendar  
- Es genera codi embled per qualsevol blog tipus http://espaicoordinacio.cz.cc/calendari/
- Cada assemblea col·loca el calendari en el seu blog 
 
*No apostem per un blog visible com el de: http://espaicoordinacio.cz.cc
- Si està tot centralitzat al N-1 la gestió d’un blog és duplicar els esforços
 
*Blog. Cada assemblea fa una pestanya al seu blog on enllaça:
- El codi embled del calendari comú de google
- Els enllaços dels pads de les actes del N-1 (actes, documents, informes, etc) que consideri
 
*Twitter, Facebook i mailing > cada assemblea a títol propi en fa ús i comparteix els 
documents que cregui necessaris
 
*Queda pendent el tema del telèfon, no ens posicionem
 
 
6.- Pista de gel Bargelona
L'eix comercial de Sant Andreu participa
http://www.l-eix.com/cat_noticias_detalle.html?Id=61
 
"Patinada: l'Eix comercial patrocina Barcelona i no Sant Andreu". 
Idea de fer algun cartell irònic (jmc). Post al blog Xavi Guilera. 
 
7.- Mercat d'intercanvi el diumenge 18.
Avui la gent de suport mutu ens donarà la info. 
 
(G) Fer canvi en el cartell anterior
- canviar 2n per 3r
- dia 18 de desembre
- la mateixa hora
 
8.- Campanades anticipades
*A la última assemblea del dimarts 27 fem campanades anticipades. 
(jmc busca so de les campanades de tv3)
- bosetes de cotillón
- el (S) parla amb algú de diables
- ho acaben d'arranjar el dilluns 19 a la reunió de comunicació
 
 
Propera reunió el dilluns 19 a les 20h a la Cúpula!
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