
Acta reunió Comunicació 01-08-2011

Assistència: 10 persones. Entre parèntesi les persones encarregades de fer-ho.
Caldria actualitzar l´excel de les tasques a fer i qui les fa.
*bip: barris i pobles

Ordre del dia
1. N-1
2. Fòrum
3. Blog
4. Organigrama subcomissions i tasques d´aquestes
5. Maquetació
6. Botigues que col.laboren amb les idignades
7. Actes de reunions i assemblees de fora de St. Andreu
8. Propostes Agost
9. Reflexió sobre el paper de la comissió de comunicació
10.Doodle - properes reunions a l´agost

1. N-1
Ho estan muntant encara. S´està investigant. Ara mateix no és una xarxa pràctica.
Tots els correus que arribin a l´assemblea o a comunicació es reenviaran al P.

2. Fòrum

S´inhabilita la possibilitat de posar comentaris a totes les pestanyes del blog. 
Cada pestanya tidrà obert un tema/fil al fòrum. Es posarà un banner que alhora sigui un link cap al fòrum.
Només s´acceptaran comentaris als posts.

Si cal registrar-se com a usuari, cal inhabilitar aquest requisit. Cal parlar amb Pl. Catalunya.
S´ha de tendir a tenir el nostre propi fòrum.
Cal potenciar el fòrum
Recordo que cal afegir un fil de bústies al fòrum si no està ja afegit.

3. Blog
Canviar Gestió econòmica per G. Econòmica
Les actes s´han de penjar en ordre invers a com van arribant. Cal especificar això al manual d´ajuda per 
les comissions (C.)
Es vol fer un avanç del que hi haurà per la setmana vinent: Tema de debat, punts de l´ordre del dia de la 
propera assemblea si se saben, actes previstos per aquella setmana, etc. S´hi podria afegir un link amb 
els article d´opinió i un altre amb la bústia de suggerències.

Cal saber com fer que un post es mantingui a dalt i no baixi.
Es mirarà de deixar cada post 24h al capdamunt del blog com a mínim.

Hi ha la possiblilitat de mudar-nos a un hosting gratuït. Es parla de la conveniència de fer-ho i de fer-ho 
ara a l’agost.
De moment es mirarà com està la cosa i s´informarà. (F. i C.).

Ja no hi ha espai al flikr per penjar-hi més fotos. Es proposa demanar a l´assemblea si es pot pagar 

(+/-20€ a l´any) per ampliar l´espai per posar-hi més fotos.

El calendari és un caos perquè gairebé totes les comissions ens reunim el mateix dia. Es podria mirar de 
copiar el de Pl. Catalunya. Es deixarà fins el setembre.(?.)

Proposta de nova imatge del blog (P.). L´objectiu és alliberar espai a la portada del blog.



Es proposa que el blog tingui 3 prestanyes (Bloc, xarxes socials, imatges).
Es faran proves durant l´agost.
PROBLEMA: Tots els blogs de les diferents assemblees de Barcelona tenen una mateixa estructura i 
això afavoreix tenir una única imatge corporativa.

Caldria fer un parell de pestanyes:
-Victòries acoseguides (no em va quedar clar si d´STAP o de Bcn).
-Convocatòries de desnonaments
La primera es farà com a resum, de moment, un cop al mes amb forma de post i amb l´etiqueta de 
victòries. Al setmbre es penjarà el resum que faci dinamització i si cal es complementarà amb victòries de 
fora d´STAP.

Es demanarà a les comissions que facin fotos o videos (o busquin algú que les faci) i una crònica dels 
actes que facin cadascuna. Això ho penjaran elles mateixes al blog.
Es proposa (A.) fer de periodista en els actes que es vagin fent a dins o fora d´STAP. Es comenta la 
possibilitat de que les comissions es columpiin si veuen que algú els fa la feina. Més tard tornarem a 
parlar del tema.

Cal que X. pengi ja el text on s´han recopilat els principis i objectius de comunicació. D. Li enviarà un 
correu per dir-li.

D. s´encarregarà d´anar fent lo dels usuaris de wordpress de les comissions. 

Cal enviar un mail a la persona que prenia acta per veure si ja l´ha picada i es pot enviar a totes (S.).

4. Organigrama subcomissions i tasques d´aquestes
Cal fer-lo bé de nou. Primer es posaran els items i després s´apuntarà a la gent (F.)
F. es posarà d´acord amb D. per actualitzar les llistes del correu perquè continguin només les persones 
encarregades de cada subcomissió.

5. Maquetació
Cal fer un cartell convocant a les properes 3 assemblees (16/08, 30/08 i 06/09). Cal trobar una frase i es 
posarà que la propera assemblea (16/08) serà amb pica-pica (cadascú que porti quelcom de casa) i més 
distesa (F.).
Després caldrà penjar-lo.

6. Botigues que col.laboren amb les idignades
S´ha fet un llistat de 10 botigues amb una mini enquesta . Està enviat per googlegroups (D.)
Cadascú hauria de fer les botigues que pogués sobretot al C. Gran i a Fabra i Puig aquest agost. I si pot 
que es passi per les botigues on habitualment va a comprar i també faci l´enquesta.
S´actualitzarà el llistat de botigues fetes.
Es farà un googlecalendar amb les botigues col.laboradores (C.)
S´afegiran al googlecalendar les botigues del districte que siguin ecològiques, de comerç just i de 
transformació social (?.)
Es comenta que encara queden llibrets amb uns mapes físics d´aquestes botigues. Caldria fer una llista 
actualitzant les botigues, adjuntar-la als mapes i repartir-los. Els va fer "la Xarxa" i els que queden estan 
a l´Avv. Palomar (?.)

7. Actes de reunions i assemblees de fora de St. Andreu



Es penjaran les actes de Barris i Pobles (ja s´està fent) i les de la Universitat indignad (no es va dir com: 
pestanya, post?).
Cada comissió penjarà les actes de les assemblees, trobades o reunions de fora d´STAP que siguin de la 
seva competència (si hi assisteixen?).
Cal habilitar a les pestanyes de les comissions un espai per penjar aquestes actes degudament  titulades 
(?.). Cal afegir-ho al manual perquè les comissions hi pengin les seves actes i en ordre invers a com van 
arribant. També cal adjuntar una ajuda per passar els documents a pdf (C.)
-Salut de barris i pobles - a Sanitat
-Retallades 14J  i 15J - a Sanitat
-Retallades 20J i 21J - a Sanitat
-Treballadors i treballadores en lluita - a Laboral
-Laboral de barris i pobles - a Laboral
-Vaga general - a Laboral
-Agora bcn - a Acció
-N-1 - a Comunicació

8. Propostes Agost
El dijous 04 d´agost hi ha una reunió bip gestió econòmica/economia. S. enviarà un mail a aquestes dues 
comissions per veure si hi poden assistir.

Es mirarà de contactar amb la gent que venia material a veure si encara hi som a temps de comprar 
alguna cosa (D.).

P. explica un projecte que va encarat a buscar solucions als problemes de l´assemblea via iternet. Es diu 
ideatorrent i necessita servidor propi. El posaria ell.
Farà una prova aquest agost per veure la viabilitat de fer-lo servir en el blog.

9. Reflexió sobre el paper de la comissió de comunicació
En aquest punt vaig deixar d´apuntar-ho tot. Faré un llistat de les idees que es van dir i els acords als que 
es va arribar.

Ens centrem massa en els temes tècnics i ens estem perdent el que està passant.
Ens cal fer coses juntes.
Es pot rotar alhora de fer les nostres tasques.
Caldria fer un ordre de com es comuniquen les coses.
Seria genial que cadascuna formés part de dues comissions.
Hem de tenir clar què i com ho volem transmetre. Cal controlar els canals.
Cal delegar/distribuir feina a les comissions i tenir clar el contingut del blog.

El debat que va venir a continuació és el que es reprén del punt 3: La Comissió de Comunicació ha de 
generar continguts a més de difondre´ls i gestionar-los?
Hi ha dues visions oposades pero s´arriba a un consens:
-S´assumeix un tema per setmana (sobre inquietuds de l´assemblea passada o bé sobre inquietuds de la 
propera assemblea o bé sobre el que està passant en el moment).O bé ho fa algú de comunicació o bé 
es busca algú perquè ho faci. Aquest punt serà fixe en els ordres del dia de les reunions setmanals.
-Encara cal debatre si signem els articles com a comissió o bé ho fa la periodista que escriu l´article, o bé 
es fan les dues coses.
-Si es vol, es pot assistir als actes que es facin a St. Andreu o a fora i fer-ne una crònica dels mateixos.
-Els textos que es signin com a comissió es passaran per mail per fer-ne les esmenes corresponents i es 
penjaran 24h després d´haver-se enviat per mail.

Textos triats per aquest mes d´agost:



-Formes de lluita no violentes (A.) Per quan es tingui fet.
-6a hora a les escoles (E.) Pel setembre.

10.Doodle - properes reunions a l´agost
La propera reunió serà el dilluns que ve. Les altres seran els successius dilluns doncs segons el doodle 

hi ha prou gent aquí per l´agost.
La propera assemblea es dedicarà a mirar de solucionar problemes tècnics amb els ordinadors. 
Es quedarà a les 20h al bar "La Cúpula" del C. Castellbell, 31. Allà hi ha wifi.


