
Ordre del dia de la reunió de comunicació del 29-10-12 
 

1 - Afers Exteriors:  
 

- Vaga general del 14N: demà a l’assemblea es parla. 
- Vaga de fam de Telefònica: Fcbk i tw. 

 
 

2 - Comunicació: 
 

- Ajuda per fer un excel del GS-29M compartit <- Poder puc ajudar jo S? (C) El dimarts si 
vols ho comentem 

- Cartell Debat electoral: Ho fa el LL: cartell, event, fcbk i tw. 
- Contestar a dues noies que volen entrar a l'assemblea (Sandreublog i MJ): Mj i S 

s’encarrega d’enviar correu. 
- LaTele: no entenem amb claredat la proposta 
- Si es canvia el hastag s'ha d'avisar. I a de ser en minúscula com tots (tema 

smartphone) #astap 
 
 
Correu: 
 

- ILP Renda Bàsica Ciutadana: Acaba de començar, més endavant ja farem difusió. 
 
Blog: 
 

- Posar info dins de la pastilla de formació: El S Té la info, quan pugui que ho pengi o la 
passi. 

- Pestanya Ptac: Falta que ens passin la info i Ho farà el LL. 
- Escrit de suport mutu: Es posarà GT Ptac. 

 
Imatge: 

- Picasa VS Flickr: Seguim amb el Flickr. El C penjarà les fotos que té de fesc. 
Hem de mantenir les fotos de les festes de primavera de l'harmonia en el nostre blog? No,  ja 
tenim enllaç,  <- Poder agafem les 4 mes chules i les posem al flickr i ja esta? Si esteu d'acord 
ho puc fer jo mateix. Ok C. 
 
Posts: 
 

- Dimarts: Gestió de l'aigua. Gma penja 
- Dimecres: Post antirrepre: crònica cafeta trans (fotos, storify,, textot) (Sandreublog) 
- Divendres: Reflexions sobre les properes eleccions del 25N + Debat Obert (difusió Fb 

(esdeveniment)). LL 
- Diumenge: Podríem fer un post sobre els ultims casos de desnonaments que han 

provocat suïcidis i algú intent frustrat (MJ) ho penja Gma 
 
 
Històrics: 
Post parcs i jardins i sulfats (Llum) 
Post crida a la desobediència econòmica  (MJ): es important saber qui ho organitza. Desprès 
del 10 de novembre. 
Post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants <- Ajornada a 1 Desembre (C) 
 

-  
Triar una data per la reunió de comunicació totes juntes: 
http://www.doodle.com/9ppga9s5hicvfwfy 
 


