
ACTA ASSEMBLEA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ – DIMECRES 29 DE JUNY 

0. Establir qui i quan anirà a cadascuna de les comissions per dir què 

(segons l'acord pres a la darrera reunió) 

No allargar més d’una hora la reunió de  la Comissió de Comunicació.  

 

1. Establir qui i quan anirà a cadascuna de les comissions per dir què 

(segons l'acord pres a la darrera reunió) 

S’ha d’acabar la documentació i fer una demo entre nosaltres i després anar a 

cada una de les comissions.  

Delegar feines que poden fer les diverses comissions.  

Probablement haurem de fer dues visites a les comissions, abans i després de 

l’estiu.   

2. Estat dels diferents protocols(comissió, facebook, twitter, publicació en el 

bloc per part de les comissions, gestió de mail…) 

David ho tindrà per la setmana que ve, Facebook i Twitter.  

Qué fem amb les persones que no venen? Enviar un correu per asegurar la 

gent que sí ve i la que no. Un Excel.  

Qui vulgui publicar al Factbook com administrador que es fagi un segon compte 

i que ho digui.  

El protocol del bloc està fet. Falta posar-ho en comú i els tutorials de com 

utilitzar el bloc.  

 

3. Gestió del correu de comunicació 

Quatre persones gestionant el correu. L’encarregat del mail triarà quina red 

social (Twister i Facebook) es més adient per enviar-li la información dels mails 

a l’encarregat corresponent de cada res social.  

Quines coses son vàlides o no? Es podrà obrir al bloc un apartat d’opinió? 

Penjar-ho al mateix apartat d’opinió. També crear un post de links interessants.  

La Carme s’encarrega de derivar el videos a la comissió d’audiovisual.  

Enviar un mail al responsable de l’escrit informant que es penja al blog i que ell 

es el responsable de les seves opinions.  

 

Punt de la setmana que ve: Intentar mirar com funciona la red N-1. El grupo 

www.n-1.cc  

Administrador N-1 nou Lluis Parra i Lluis Ridao.  

Intentar fer una demo per tothom.  



 

4. Bloc  

Queda integrar al blog general Mediambient i Gènere.  

En David s’encarrega de parlar amb Mediambient.  

Decidir els apartats del bloc: 

-Notes de Facebook per posar els links. Intentar organitzar-ho per apartats. 

-Preguntes freqüents canviar-ho per “Ús/Funcionament del bloc”.  

- Assemblea de plobes posar-ho en la pestanya de Barris i pobles.  

Totes les actes estan dins del blog penjades, guardades a la carpeta d’actes. 

Demanar que passin les actes en PDF a les diferents comissions.  

• Entrades al blog. Noves entrades, estat:  

-Penja el Lluis Parra aquesta nit, un post sobre el retard de les 

Casernes.  

-Llei Omnibus, es va modificant.  

-Bicicletes indignades i Autobús. Parlar amb ells de què va. El Lluis 

Parra els hi demana informació: Horaris… 

-Sanitat 

-Funcionament de l’Assemblea de Barris i Pobles.  

1)Com millorar la participación democràtica dins l’Assemblea. 

2) Com preparar una tardor calenta?  

3) Punts concrets que es tracten a totes les Assemblees i que 

creiem adient que es comparteixin a més d’una Assemblea.  

 

Proposar les preguntes per la següent Assemblea general. El 10 de 

juliol es la següent Assemblea de Barris i Pobles.  

 

Proposta de Sants per una altra part.  

Intentar posar el que hi ha al correu al bloc.  

5. Possible modificació del format del cartell genèric. Parlar del cartell. 

DIN A -3 vertical i paper groc (cal comprar) 

 

-Informar de preus.  



           -Decidir frase Envia les propostes de frases. Posar noms per votar.  

           -Imprimir demà dijous a la cassolada.  

-Penjar 

 

Repetició canviar-ho per Repetitiu 

 

PROXIMA ASSEMBLEA DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ EL DILLUNS 4 DE 

JULIOL A LES 20h 

 


