
Ordre del dia de la reunió de comunicació del 22-10-12 
 
 
Cal que busquem un dia per quedar totes juntes: repartició de tasques, assumir tasques 
de forma realista, aclarir temes. 
La MJ ofereix casa. 
Què hi dieu? 
Fulla i Predator: quan voleu/podeu quedar? Poseu un parell de dies/hores per triar. 
 
Xerrada debat eleccions: 4 de nov a les 12h. 
Raimundo viejo i Lopez Petit. Falten confirmacions i horaris. Sense imatge. 
Cartell (Sirius). 
 
Afers Exteriors: 
Gestió de l'aigua: Privatització de l'h2o (Molero). Sandreublog afegirà la recollida de signatures 
pel parlament europeu. 
Madrid: els correus de la carpeta els miren la MJ i la Lou. Si hi ha quelcom que creguin que 
hem de saber, ens ho comunicaran per mail. I si no demanen ajuda, ho faran elles. 
MJ omple el formulari del 15M estatal. 
ODS: Ara es diuen PTAC (Punt de Trobada d'Afectats/Afectades per la Crisi). 
Envolta el congrés: diversos dies fins el 30. Preguntem a l'assemblea si vol donar-li suport o no. 
Mapa assemblees 15M Bcn: actualitzat. MJ contesta dient que ja ho hem actualitzat. 
 
Per dir a l'assemblea:  
Envolta el congrés: (Lou necessitem la info per demà). 
 
Mapa social: qui el fa: GT o bé GECOSTAP? Cal aclarir-ho. Cal solucionar el googlegroups (G i 
R no reben els correus). Ara ja està solucionat. 
 
 
Comunicació: 
Hi ha una baixa. No contesta al correu i se l'ignorarà. 
---Ajuda per fer un excel del GS-29M compartit 
 
Correu: 
 
Ens volem donar de baixa de Quedalapalabra? => en tot cas, "marcar como leído" y guardar-ho 
en una etiqueta "quedalapalabra" (fulla). Sandreublog es donarà de baixa. 
Etiqueta formació: què fem amb el que va a parar allà? Farem una pastilla (G) i Sandreublog 
penjarà la info. 
Omplir formulari coordinació estatal 15M. MJ ho omple. 
Arreglar googlegroups del mapa social. Fet. 
 
Blog: 
Fira ES: polèmica. Solucionat. 
 
Blog - Gecostap: Discussio Fulla i Predator. Quede tot com està: capçalera i post. 
 
Afegir una pastilla de formació on anirem bolcant tota la info de cicles de conferències que ens 
arribin. 
PTAC volen pestanya al blog. Grup de Treball. Es crearan un correu propi. Caldrà un text 
d'explicació: principis i objectius (MJ i Sirius es posaran d'acord per fer-ho.) 



 
Imatge: 
Picasa VS Flickr 
Possibilitat de incrustar albums Picassa (tenir en compte)  
Què fem????  
Però fem el que fem, cal penjar les fotos. 
 
 
Posts: 
Es va fer el post del 13-O <- es va fer la micro-convocatoria previa (que despres vaig borrar, 
doncs considero que es "brossa" sense contingut que no aporta res tenirla al blog un cop 
passada la data). El post-cronica no (estic a la espera que menviin croniques) (C) <- No es fa, 
no rebut cròniques (C). 
 
Post crònica 13-O (Predator). 
Stiki Fira ES (linkarà a la pàgina de la XES on hi ha el programa). 
Volem fer un post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants <- Ajornada a 1 Desembre (C). 
Post crida a la desobediència econòmica (MJ). 
Post antirrepre: crònica cafeta trans (fotos, storify,, textos). 
 
No els hem programat. 
 
Post parcs i jardins i sulfats. (Llum). 
Post privatització h2O (Molero). 


