
Ordre del dia - Reunió Comunicació 23 de juliol, 20h F&C 

 

1.-  Blog: 

-Pestanyes de les comis i grups de treball 

Ho fa el J; títol de la pestanya: Grups de treball. Després cada una tindrà el títol real: comi o grup de treball. 

Queda així:  

GRUPS DE TREBALL 
 

 Gestió Econòmica 
 

 Comissió Comunicació 
-Externa 
-Interna 

 GTEducació 
 

 GTEconomia Solidària 
 

 GSuport 29M 
 

 Hort Urbà 
 

 Participació 
 

 Suport Informàtic 
 

 Universitat Indignada 
 

 Comissions inactives 
 
-Cultura 
-Laboral 
-Salud 
-Suport Mutu 
--Mercat d'intercanvi 
-Dinamització 
-Acció 
--Acampada 
-Continguts 
-Educació 
-Genere 
-Habitatge 
-Immigració 
-Joventut 
-Medi Ambient 
- 20N 

 

Comi suport informàtica: que porti un enllaç que es diu recursos informàtics. La pestanya es diu recursos. S’hi ha 
d’afegir recursos informàtics. Allà s’ha de linkar a recursos informàtics. 

El L reforma la pestanya d’ajuda. Recursos. 

Text exterma: el penja G. 

 

 



2.-  Posts: 

-FSCat (Lou). El penGE la G. Dimarts vespre. 

-Eurovegas/Borró.  Stiki pel dimecres migdia. Ho fa la G. 

-Últimes retallades (MJ). El penge el S. + cançó hiphopero + foto bombers. 

-Resum 19J. Es valore a l’assemblea. Dijous vespre 

-Post constituents: + possible punt de l'ordre del dia de l'assemblea de demà. Això surt al post del FSCat. S’ha de 
posar al calendari, + face + twi: J ho fa el dia abans. 

 

La setmana vinent: 

-2-Agost: videos. 

-4-Agost: tercer cicle 

-Cafeta antirrepre el 4 d’agost a la Gordi 

 

3.-  Correus: 

-Videoclip: es penge al post de les retallades. 

-Mapes: no cal parlar-ho aquí. Correspòn a Economia solidària. 

- Mail energia: no en fem cas. 

-Acta de fa dues setmanes:  SAP-Muntanya punt sí o punt no. S’impugna l’acta i s’explica a l’assemblea; no es 
discuteix la propera assemblea. 

-Carta del SAP-Muntanya; es reenvia a la resta de comissions i que algú altre tregui el tema. 

-Número de compte miners: es pot posar pel tercer cicle. Es pose al post del tercer cicle de documentals miners. 

-Correu  iaioflautes: se’ls donarà el mail d’externa. El S reenvia el correu a Afers externs. 

 

 

4.- Altres: 

Quan quedem?   I on? 

Cada dia es decideix on i quan es quede la següent reunió.  La propera serà el dilluns  vinent a la Pl. Orfila. 

Llocs viables: Pl. Ofila, xurreria nova de Can Fabra i la Cúpula. Allà hi ha wifi. 

Qui assumeix el calendari de St. Andreu i lo de St. Andreu que s’ha d’anunciar a fora. Ho assumeix L a partir del 
divendres. 

Qui penge l’acta de comunicació? 

Si es fan cartells nous, cal penjar-los a la pestanya material de difusió. J ho fa. 

Ja s’ha fet neteja dels enllaços de la columna de l’esquerra (interès i tal...). G ho ha fet. 

 


