
Reunió comissió Comunicació (15.06.2011) 
Hora: 19.30 
Assistents: Nil Via, Jaume Montserrat, Pol, Eli, Marc Martí, Arnau Rubiralta, 
Carme Jarque, Laura, Natàlia Rivero, Arnau Roig, Lluís Ridao, Lluís Parra, 
Jordi Sacasas, David Cadenas, Gemma de las Heras. 
 

1. Calendari Acampada: 
 
Degut a la manca d’implicació de la comissió per cobrir les hores a l’stand de 
l’acampada, decidim fer un Excel per calendaritzar l’assistència dels membres 
de la comissió de Comunicació. 
 

2. Definir tasques i fucions: 
 
Un dels problemes d’aquest primer mes de funcionament de la comissió de 
Comunicació és que no acaben d’estar definides les funcions que té cadascú. 
Decidim fer un Excel, per tenir el contacte de tots els membres de la comissió i 
també especificar les funcions que desenvolupa cadascú. 
 

3. Comunicat contra la violència del 15J: 
 
Decidim no fer cap comunicat perquè no comptem amb el suport de 
l’assemblea. Es proposa fer una reunió intercomissions per parlar-ne, però 
finalment, s’acorda fer un escrit de proposta a la propera Assembla perquè es 
pugui posar a votació. 
 

4. Valoració subcomissions: 
 
Digital:  
 

1. S’insta als membres de la comissió a cuidar una mica el català en els 
diversos canals de comunicació. 

2. S’estableix la utilització d’un llibre d’estil per evitar discriminacions de 
gènere, raça, religió, etc. En Marc diu que portarà el llibre d’estil de la 
UAB. 

3. El Nau i el Saül s’encarregaran del mail, mentre la Gemma i el Marc 
actualitzaran el calendari. 

4. S’acorda que tothom podrà contestar els diversos comentaris que 
sorgeixin a partir de les entrades del bloc. 

5. També decidim que comprarem un hosting per poder allotjar un fòrum. 
Se n’encarrega el Lluís Ridao. 

6. Es proposa establir un compte de Wordpress per a totes les comissions i 
que elles mateixes puguin gestionar les seves entrades. 

 
Relació amb MC : 
 

1. La subcomissió es compromet a informar a totes les comissions sobre 
les diverses demandes dels MC. 

2. Seria interessant tenir en compte els MC alternatius. 
3. Tenir en compte les entitats de difusió. 



 
 
Organització interna: Acordem fer un document dins del Google Groups perquè 
les diverses subcomissions puguin afegir punts a l’ordre del dia. 
 

5. Procediments bàsics:  
 
Acordem que totes les subcomissions faran un document de procediments 
bàsics. 
 

6. Bloc : 
 
Adminstradors: Acordem que siguin els encarregats de mantenir l’estructura i la 
funcionalitat del bloc. Qualsevol modificació de l’estètica del bloc ha de passar 
pel consens dels administradors. Han d’aconseguir crear una estructura 
comunicativa i dinàmica. 
 
Editors: Establim que hi hagi un editor per cada comissió. Demanem que 
qualsevol referència o acta es passi via mail. 
 
Acordem fer un document de normes d’ús del bloc. 
 
També decidim que a cada reunió de la comissió establirem una entrada de 
contingut del bloc. 
 
Establim situar un lloc per links d’interès dins del bloc. Els encarregats del bloc 
també s’hauran de mirar el tema de les biblioteques virtuals (algú comenta que 
és possible que hi hagi enllaços al web de l’acampadabcn. 
 
Finalment, i després d’un intens debat, acordem que les entrades del bloc 
seran un 80 per cent de contingut propi de l’Assemblea de Sant Andreu i un 20 
de temes d’elaboració externa. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


