
Reunió	  de	  Comunicació	  13-‐02-‐12	  
	  
Hora:	  20h	  
Lloc:	  Fàbrica	  1	  (Fabra	  i	  Coats)	  -‐	  C.	  Sant	  Adrià,	  20	  
Assistents:	  9	  persones	  
	  
Distribució	  de	  tasques	  pel	  funcionament	  de	  la	  comissió	  període	  del	  XXX	  al	  XXX	  	  de	  gener	  
	  	  
*No	  hem	  distribuït	  les	  tasques	  de	  manera	  individual.	  S’han	  auto	  assignat	  feines	  de	  manera	  personal.	  
1.	  Gestor/a	  >	  CJ	  
2.	  Organitzador/a	  >	  S	  
3.	  Revisor/a	  >	  
4.	  Periodista	  >	  
5.	  Calendari	  >	  G	  
6.	  Twittejador/a	  >	  
Twittejador/a	  a	  l'assemblea	  del	  dimarts	  20h	  >	  X	  i	  G	  
7.	  Facebookero/a	  >	  
8.	  Comunicació	  Externa/Afers	  Exteriors	  >	  
9.	  Moderació	  comentaris	  >	  
10.	  Article	  del	  mes	  >	  
	  
	  	  
Ordre	  del	  dia	  
	  
1.-‐	  Reordenació	  dels	  enllaços	  
-‐	  G	  >	  va	  agafar	  els	  enllaços	  i	  els	  va	  endressar	  	  
-‐	  Actualitat	  >	  2012	  d'aquest	  any	  al	  dia	  
-‐	  Entitats	  del	  barri	  >	  comissions	  inactives.	  Educació	  ara	  no	  s'està	  reunint	  i	  no	  fan	  servir	  el	  seu	  blog.	  	  
-‐	  Ll	  >	  actualitza	  l'enllaç	  de	  les	  AMPAS	  i	  parla	  amb	  educació	  
-‐	  Per	  qualsevol	  cosa/canvi	  consultar	  a	  la	  G	  
-‐	  El	  pluggin	  del	  blogroll	  no	  funciona	  amb	  el	  tema	  que	  tenim	  al	  wordpress	  
-‐	  S	  >	  afegir	  l'enllaç	  a	  actualitat	  sobre	  el	  conveni	  dels	  transports.	  El	  S	  envia	  l'enllaç	  al	  Ll	  i	  ho	  fa.	  
-‐	  L	  >	  Fa	  una	  pestanya	  de	  l'espai	  de	  coordinació	  on	  es	  vegin	  els	  enllaços	  GENERAL	  /	  TRANSPORT	  
	  
2.-‐	  Clau	  per	  publicar	  a	  LaHaine	  
S	  >	  Ens	  han	  donat	  la	  clau.	  Qui	  vol	  tenir	  la	  clau	  i	  publicar	  les	  nostres	  notícies?	  
-‐	  S'han	  de	  publicar	  les	  difusions	  dels	  actes	  propis	  i	  comunicats.	  	  
-‐	  X	  >	  ho	  asumeix!	  
	  
3.-‐	  Publicació	  15-‐M	  Rebel·∙leu-‐vos	  
-‐	  L'Enric	  Duran	  ha	  fet	  varies	  publicacions	  i	  es	  solien	  repartir	  a	  les	  parades	  de	  metro,	  bus,	  etc.	  	  
-‐	  Ho	  fem	  arribar	  a	  l'assemblea	  del	  21.	  
-‐	  El	  15	  de	  març	  fer	  un	  post	  (standby)	  
	  
4.-‐	  Publicacions	  de	  la	  Uni	  indignada	  
-‐	  S	  >	  La	  UniIndignada	  ha	  fet	  uns	  documents.	  Els	  fem	  arribar	  a	  les	  comissions	  pertinents?	  	  
-‐	  Lou	  >	  Val	  la	  pena	  enviar-‐ho	  abans	  perquè	  es	  puguin	  consolidar	  i	  amb	  les	  comissions.	  Ella	  envia	  el	  
correu	  i	  ho	  comunica.	  
	  



5.-‐	  Projeccions	  muntatges	  policials	  
-‐	  MJ	  >	  Muntar	  la	  xerrada	  en	  un	  lloc	  tancat	  i	  amb	  calefacció.	  La	  MJ	  truca	  al	  Juanjo	  i	  li	  comenta	  com	  ho	  
té.	  	  
-‐	  S	  >	  Estaria	  bé	  posar-‐nos	  en	  contacte	  amb	  Suport	  Mutu.	  
-‐	  MJ	  >	  Aprofitar	  la	  projecció	  i	  mostrar	  el	  tema	  4F	  
-‐	  S	  i	  MJ	  es	  posen	  d'acord.	  
	  
6.-‐	  Suport	  mutu	  (jo	  tinc,	  jo	  vull)	  
-‐	  Ll	  >	  Fer	  un	  apartat	  al	  blog.	  Suport	  mutu	  està	  interessat	  però	  estan	  preocupats	  per	  la	  privacitat.	  	  
-‐	  X	  >	  Hi	  ha	  un	  projecte	  a	  una	  universitat	  finlandesa	  que	  fa	  això	  i	  ens	  pot	  oferir	  un	  software	  concret.	  	  
-‐	  Investiguem	  tots!	  
-‐	  Lou	  >	  Coneix	  una	  noia	  dels	  Amics	  de	  les	  Arts	  que	  està	  muntant	  una	  cosa	  semblant.	  Ens	  informarà.	  	  
-‐	  G	  >	  El	  Cap	  a	  Peus	  funciona	  publicant	  directament	  el	  telèfon	  de	  la	  persona.	  
	  
7.-‐	  Calendari	  
-‐	  G	  >	  Hi	  ha	  molta	  informació.	  Possibilitat	  de	  publicar	  només	  sobre	  Sant	  Andreu.	  Hi	  ha	  massa	  
convocatòries.	  	  
-‐	  Ara:	  Transports	  públics,	  Sanitat,	  etc.	  
-‐	  Posiblitat	  de	  fer	  dos	  calendaris:	  un	  intern	  i	  un	  extern.	  	  
-‐	  Lou/	  MJ/	  G	  es	  coordinen.	  Formació	  de	  calendari.	  	  
-‐	  Un	  cop	  s'hagi	  creat	  el	  nou	  calendari	  ho	  comuniquen	  al	  correu	  i	  ho	  afegim	  a	  la	  pestanya.	  	  
	  
	  
8.-‐	  Calendari	  Sbd	  
-‐	  S	  >	  Els	  hi	  enviem	  un	  correu	  >	  Fet!	  
	  
9.-‐	  Pancarta	  Assemblea	  
-‐	  No	  ho	  sabem	  
	  
10.-‐	  Xapes	  	  
-‐	  S	  >	  La	  trobada	  de	  transports	  vol	  fer	  xapes.	  Aprofitar	  també	  per	  fer	  xapes	  
-‐	  G	  >	  prepara	  els	  fulls	  amb	  la	  plantilla	  per	  les	  xapes.	  	  
-‐	  200	  de	  transports	  
-‐	  200	  d'indignats	  	  
-‐	  200	  casc	  antic	  
-‐	  X	  i	  Lou	  poden	  imprimir.	  G	  distribueix	  les	  còpies.	  	  
-‐	  S	  >	  Avisa	  del	  calendari	  de	  la	  Gordi.	  Un	  cop	  decidim	  el	  dia	  ho	  comuniquem.	  	  
-‐	  S	  >	  passa	  dades	  per	  llogar	  la	  màquina	  de	  xapes	  a	  MJ.	  
-‐	  L	  >	  busca	  el	  contacte	  de	  nou	  barris	  per	  saber	  preus.	  
	  
11.-‐	  9.000	  signatures	  síndic	  de	  greuges	  tema	  sanitat	  
-‐	  Han	  respost	  que	  les	  retallades	  no	  són	  importants.	  Només	  poden	  atendre	  qüestions	  individuals.	  	  
-‐	  Les	  9.000	  signatures	  no	  han	  servit	  de	  res	  
-‐	  L'Enrique	  de	  Sanitat	  vol	  comunicar-‐ho	  a	  la	  resta	  d'assemblees	  de	  barcelonès	  nord.	  
-‐	  S'hauria	  de	  fer	  un	  post	  que	  documenti	  tot	  el	  procés	  de	  les	  signatures.	  La	  MJ	  elabora	  el	  post.	  S	  pasa	  
la	  informació	  
	  
12.-‐	  Flickr	  
-‐	  CJ	  >	  Mira	  el	  correu	  d'imatge	  i	  gestiona	  les	  imatges.	  



	  
13-‐	  S.	  Valentí	  
-‐	  La	  mort	  de	  l'amor	  romàntic	  per	  les	  feministes.	  Ja	  està	  publicat	  a	  la	  pàgina	  d’Acampada.	  
-‐	  MJ	  >	  Fa	  un	  post	  breu	  tipus	  carta.	  	  
-‐	  X	  >	  Ho	  penja	  al	  mig	  dia	  
-‐	  G	  >	  Fa	  un	  cor	  amb	  el	  logo	  d'indignat	  
	  
14.-‐	  T.Suprem	  +	  Garzón	  
-‐	  Comunicat	  d'economia	  de	  Pl	  Catalunya.	  	  
-‐	  Evitar	  ferir	  sensibilitats.	  Estem	  donant	  la	  veu	  de	  l'assemblea.	  
-‐	  Potser	  a	  twitter	  i	  facebook.	  
-‐	  Hem	  publicat	  al	  Facebook	  de	  l'assemblea	  un	  artícle	  "7	  idees	  sobre	  el	  cas	  garzón"	  >	  Fet	  
	  
15.-‐	  Signatures	  suport	  vaga	  transports	  
-‐	  S'hauria	  d'encarregar	  Laboral.	  	  
-‐	  X	  >	  fa	  5	  fotocòpies	  i	  ho	  entrega	  a	  l'assemblea	  de	  demà	  
	  
19.-‐	  Acampadabcn	  
-‐	  Mumble	  
-‐	  S'està	  creant	  una	  pàgina	  nova	  del	  15M	  i	  donaran	  claus	  a	  totes	  les	  assemblees.	  
-‐	  2	  calendaris>	  convocatòries	  de	  les	  assemblees	  i	  reunions	  pròpies	  
-‐	  Grup	  de	  treball	  >	  12Maig	  Manifestació	  Internacional.	  Hi	  ha	  mogudes	  internacionals.	  Fa	  falta	  gent	  
per	  treballar	  el	  tema.	  
-‐	  Streaming	  >	  Donaran	  un	  usuari.	  Poden	  fer	  tallers.	  	  
-‐	  G	  >	  pasa	  la	  informació	  a	  CJ	  
-‐	  Pestanya	  "Ajuda"	  >	  facilitar	  les	  eines	  que	  ens	  estan	  arribant	  des	  de	  Pl.	  Catalunya	  
-‐	  Seguirem	  en	  contacte	  per	  demanar	  les	  claus	  i	  poder	  comunicar	  les	  coses.	  	  
	  
	  
	  
Dates	  a	  tenir	  presents	  
	  
18F:	  Carnestoltes	  al	  Parc	  Güell	  
Entrevista	  Salvem	  el	  Casc	  antic	  de	  St.	  Andreu	  
25F:	  Article	  CapaPeus	  i	  Acelobert	  
	  
	  


