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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ DE LA  

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 

La reunió comença a les 21:35, després de la cassolada sense cap ordre del 

dia previ. Primer es presenten els diferents membres, després comença la 

reunió i el debat. 

 

1.Es procedeix a debatre la dinàmica de les reunions de la comissió. S’acorda 

consensuadament que es faran assemblees setmanals. Les decisions de la 

comissió es prendran, sempre que es pugui, les decisions per consens, si no 

s’arriba a un acord, es votaran i, tal vegada, seran aprovades per majoria de 

dos terços dels presents. En el cas que no s’assoleixin els dos terços, es farà 

una segona votació en què s’aprovaran les propostes per majoria absoluta (la 

meitat dels assistents més un). 

També s’acorda per consens que cada subcomissió elaborarà l’ordre del dia de 

les assemblees de manera rotatòria. Per últim, es conclou que els membres de 

la comissió que prenguin acta i que apuntin els torns de paraula seran els 

encarregats de presentar a l’assemblea de comissions les decisions i tot allò 

relatiu a la comissió de comunicació. 

 

2.  Es discuteix quines han de ser les subcomissions de la comissió. Hi ha una 

primera proposta de vuit subcomissions: 

1. Blog 
2. Facebook 
3. Twitter 
4. Fòrum 
5. Relació amb mitjans de comunicació 
6. Enllaç amb Plaça Catalunya i amb els barris 
7. Audiovisual 
8. Maquetació de material de difusió 
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Aquesta primera proposta es debat i hi ha propostes alternatives. 

Concretament es proposa una novena comissió de fotografia, es perfilen les 

diferents funcions que ha de tenir cada subcomissió i quin model de 

comunicació s’ha de transmetre. També es proposa que Sant Andreu no 

s’anomeni com a “barri”, sinó com a “poble” o bé “districte”. 

 

En primer lloc, s’acorden uns objectius generals per a totes les subcomissions i 

per a la comissió de comunicació: 

1. Transmetre les decisions de les assemblees i les comissions. 
2. Fer difusió de tot allò que tingui relació amb l’Assemblea de Sant 

Andreu de Palomar com del que passa fora.  
3. Fer treball de conscienciació de la gent a qui volem arribar. 

En segon lloc, després de debatre diferents propostes de subcomissions, se 

n’acorda una de definitiva: 

1. Disseny i maquetació 

2. Digital 

3. Relació amb mitjans de comunicació 

4. Comunicació audiovisual 

5. Difusió de carrer 

6. Organització interna 

 

Acte seguit, els membres de la comissió s’inscriuen a cadascuna de les 

subcomissions, que queden compostes d’aquesta manera: 

1.  Disseny i maquetació: 

 Jordi S, Xagori, Elma i Gemma 

2. Digital: 

Elma, David, Ari, Joan Manel, Àlex, Jordi F, Lluís, Arnau Ru, 
Arnau Ro, Carme i Carles 

3. Relació amb mitjans de comunicació: 
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Jordi S, Arnau Ro, Sergi, Natàlia i Nil 

4. Comunicació audiovisual: 

Carme, Pol, Eli, Lluís i Elma 

5. Difusió de carrer: 

Alain, Ari, Jordi F, Laura, Xavi, Jordi S, Xagori, Alfons, Arnau 
Ru i Àngels 

6. Organització interna: 

Arnau Ro, Arnau Ru, Carles, Marc i Nil 

 

A aquesta última comissió se li assignen les funcions de control de dades 

personals i corporatives i de correus electrònics, així com la de recordar les 

dates d’assemblees i reunions de la comissió, així com la de fer d’enllaç amb 

Plaça Catalunya i altres barris. 

 

3. Quant a comunicació interna de la comissió i de les diferents subcomissions, 

s’acorda crear grups de Gmail i un Google docs per a cada subcomissió. 

 

4. S’especifiquen una sèrie d’actes i feines concrets que s’han de dur a terme: 

1. Text per al ‘De cap a peus’ sobre l’Assemblea de Sant Andreu de 

Palomar, de la qual se n’encarrega en Nil i que es compromet a 

enviar a l’Elma. 

2. Convocatòria per a les protestes del CAP de Sant Andreu dels 

dimecres a les 14:00, amb el corresponent tall de trànsit de la 

Meridiana. 

3. Enregistrar la propera assemblea en vídeo. 

4. Personalitzar el logotip creat a Plaça Catalunya i crear una imatge 

corporativa. D’ambdues coses se n’encarrega en Jordi S. 
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Es fan altres propostes que s’han de seguir debatent en properes reunions. 

Tal com s’ha aprovat al punt 1, a l’assemblea de les 20:30 del dimecres 1 de 

juny tindran torn de paraula la Gemma i en Nil com a representants de la 

comissió de comunicació. 

Per últim, s’acorda que la propera reunió de la comissió tindrà lloc a la plaça 

Orfila el dijous a les 21:30. 

 

Un cop aprovats tots aquests punts, es conclou la primera reunió de la comissió 

de comunicació de l’Assemblea de Sant Andreu de Palomar. 

 

 

Sant Andreu de Palomar, 26 de maig de 2011. 


