
Acta Comissió de Comunicació 
 
Barcelona, 8 de juny de 2011 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l'ordre del dia 
 
2. Subcomissió digital 
- Bloc (domini, forum, ortografia, continguts, actualitzacions, etc. Continguts de l'anterior bloc) 
- Facebook (gestió) 
 
3. Subcomissió disseny 
- votació logo per la propera assemblea 
 
4. Subcomissió difusió al carrer 
- cartells per la propera assemblea 
- taller pancartes balcons 
- pins 
 
5. Subcomissió audiovisual 
- proposta de següent video 
 
6. Subcomissió relació amb els mitjans 
 
7. Coordinació amb la resta de comissions i amb l'acampada 
 
8. Altres (futures campanyes, etc.) 
 
9. Lloc i data de la propera trobada 
 
 
 El primer tema que es va tractar de la subcomissió digital en relació al bloc es va 
barrejar amb la coordinació de la resta de comissions. Es va decidir: 
- Creació d’un googlegroups comú intercomissions per coordinar-nos 
- La creació d’un forum obert en el blog.  
- S’esborren les entrades del blog de Sant Andreu Social  
- S’eleboraran unes directrius de mínims per a la redacció dels posts. 
- Els continguts del blog seran en relació al moviment dels indignats 15-M i sobre el procés 
propi de l’assemblea de Sant Andreu. Es mantindran els mínims establerts per Democracia 
Real. 
 
La comissió de comunicació decideix dos logotips de a l’elecció final que es farà a l’assemblea: 
- La mà amb el colom 
- “Adapatació” de la bandera de Sant Andreu amb el cercle 



També es decideix que a l’assemblea es parlarà sobre l’eslògan, per tal de mantenir-lo com a 
“Indignat” en comptes de “Indigna’t”. Es planteja la possiblitat de fer diferents cartells amb 
l’eslògan en femení.  
 
 Des de la subcomissió de difusió al carrer es parla sobre l’acampada. Es planteja la 
possiblitat de col·locar plafons de cartró als fanals. Temes: 
- Realització d’octavetes amb il·lustracions o missatges per a repartir a l’assemblea en les que 
hi hagi el missatge de “No em llencis. Passa’m”. D’aquesta manera es reparteix una còpia als 
assitents perquè facin 5 còpies i tothom sigui responsable en difondre el missatge. 
- Taller de pancartes a l’acampada. Disposem de 300 troços de tela i podem realitzar una 
plantilla del logotip de l’assemblea.  
- Hi ha dubtes sobre on comprar cartrons i brides pels plafons de l’acampada. 
- Realitzem un cartell anunciant l’acampada sota el lema “Del 10 al 19 informa’t a la plaça” 
 
 Des de la subcomissió audiovisual es decideix la realització de videos per temes: 
- El proper es sobre la cassolada 
- El següent es sobre el desnonament del dia 14. 
 
 En relació amb els mitjans s’informa: 
- La revista de “Cap a Peus” dedicarà una plana a l’assemblea de Sant Andreu. Cal tenir l’escrit 
i les imatges que es publicaran abans del 21 de juliol. 
- És important estar preparats sobre els mitjans de comunicació alhora de fer comunicats. Es 
parlarà amb el Genís si ens pot passar un llistat sobre els mitjans. 
 
Es decideix acabar la reunió aquí ja que algunes persones han d’anar també a la reunió 
d’Intercomissions.  
 
Els temes que puguin quedar pendents, es tractaran a la propera Comissió que tindrà lloc el 
proper dimecres 15 de juny de 2011 a les 19:30h a la plaça Orfila. 
 
 


