
Comissió de comunicació Acta dia 8 d’agost 

1. N-1

2. Bloc

- Correccions

- Usuaris

- Tutorial comissions 

- Fòrum

- Actualització Materials

3. Botigues indignades

4. Cartells

5. Flickr

1. N-1

Hauriem de començar a utilitzar-lo. El més important és que la gent hi 
vagi entrant.

Es fa administradors als membres de la comissió del blog

El pedro se’n carrega de fer l’enllaç amb el grup de intercomunicació 
al N-1

S’acorda a fer difusió del N-1 al Facebook i al twitter perquè la gent es 
començi a registrar

S’acorda incloure’l a contactes

2. Bloc

Correccions

Es van fent durant la mateixa reunió correccions al bloc

Usuaris

Continguts, sanitat, educació, mediambient, dinamització i 
comunicació, (hort urbà potser) ja tenen usuaris i permisos activats.

En el tutorial de com les comissions s’han de registrar, s’hauria de fer 
alguna modificació

En com penjar actes es subdividirà en tutorial fàcil i avançat. 
s’explicarà de com fer-ho senzill

Fòrum



L’acampadabcn no dóna permisos per gestionar el nostre forum. Es 
tornaran a demanar. El Pedro proposa fer-ne un de nou (s'encarrega) 
- phpbb.com

Si a setembre encara no està llest s’utilitzarà el d’acampadabcn

Actualització Materials

Es proposa amb els nous materials hi hagin una miniatura

Els antic que es posin en l’arxiu. El marc ho reordenarà

3. Botigues Indignades

S’ha fet una llista. El coordinador és l’Alain. Tothom de la comissió 
hauria d’aconseguir 5 botigues (les més familiars)

Es proposa fer adhesius de botigues col.laboradores o adherides

4. Cartells

Fede acabarà el disseny de cartell per les 3 assemblees que queden. 
A partir d’aquí ja es veurà

5. Flickr

Flickr s’ha quedat sense espai.

Proposta de Pedro es que muntarà el Gallery al seu servidor

web del software: http://gallery.menalto.com/

Si no ho aconsegueix es buscaran altres mesures:

Host gratis on pujar les fotos, o flickr pagant.


