
ACTA DE LA CINQUENA REUNIÓ DE LA  
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU 

 
 
La pròxima reunió tindrà data el pròxim dimecres dia 29 de juny a les 20:00 en la plaça orfila 
 
Funcionament / Objectius 2.0 
 
Definim dins del Bloc qui som i què fem 
 
Definim que cal eliminar aquells usuaris que estan dins de les xarxes 2.0 (usuaris no actius, 
evidentment avisant) 
xarxes 2.0 en funcionament actualment : google groups,facebook,twitter,flickr,youtube 
 
Imatge/Disseny 
 
Manca recrear un nou cartell i treure els que hi han actualment D3 / Decidir el número de 
cartells d'imprimir 
 
Es decideix que seria interessant que la gent pogués afegir en els seus balcons els cartells amb 
tela. Evidentment, cal fer una proposta dins de l'assemblea 
 
El xagori diu que una possible font d'ingressos seria la venda de samarretes (sembla que la 
proposta queda a l'aire) 
 
Educació 
 
Manca crear una xarxa interna de correus electrònics de tots els barris i pobles, es donen 
possibles solucions des de l'enviament de correus electrònics massius fins a netwoking 
 
Sanitat 
 
Ens donen un Paper de “no al cierre de los servicios de urgencias en los Ambulatorios”, se 
suposa que aquest paper és per donar difusió via 2.0 1.0 o dissenyar un nou estil 
Cartells. S’acorda redissenyar-lo, escannejar-lo i i penjar-lo al bloc com a material, així com 
portar-lo a l’Assemblea i obrir un link amb una pàgina de signatures digitals al bloc. 
 
Comissions 
 
En un futur pensem explicar el que fem en cada una de les comissions 
 
 
 
 



Gestió del Correu electrònic 
 
Hi ha 2 persones actualment, però no poden assumir la feina actualment, el xavi i el joan 
s'ofereixen a fer-ho. 
 
Bloc 
 
Es decideix quins són els possibles continguts per publicar durant aquesta setmana en el bloc: 
 
-Crear un post sobre la llei Òmnibus 
-Assemblea de pobles/barris (què és i resum de la reunió del diumenge) 
-Casernes 
-Acampada de Sant Andreu (valoració/Resum) 
 
Firmes 
 
El Joan Manel s’ofereix a escannejar totes les firmes, per tenir-les en pdf i enviar-les a l’adreça 
de correu electrònic que pertoqui.  
 
Altres 
 
Ràdio nikosia (niquiosa)”, es proposarà al Xavi Serrà que sigui, a títol individual, qui parli per 
aquest mitjà de comunicació. L’Arnau s’encarregarà de contactar amb ell. Decidim intentar 
motivar a les persones que conformen l’assemblea perquè estiguin preparats per poder xerrar 
davant dels mitjans de comunicació. 
 
Com engrescar a la gent / comunicar als col·lectius -> informar /recrear documentació) 
 
Sant Andreu de Palomar, 22 de juny de 2011. 
 


