
Acta reunió Comissió de Comunicació del 22 d'agost de 2011

Assistència: 9

Ordre del dia:
- Protocol tasques que fem habitualment
- N-1
- Backup blog
- Flickr
- Universitat indignada: TIC pràctic
- Universitat indignada: Difusió
- Banc de recursos Bcn

1.- Protocol tasques que fem habitualment
C n'ha fet un resum que enviarà en breu.

2.- N-1
Es presenta en C, una persona que s'incorporarà a la comissió. Ha estat en altres 
assemblees/acampades i ha fet servir amb èxit N-1.
Començarem a fer servir més regularment aquesta eina; es faran les tasques a fer i l'ordre del dia 
amb N-1 (cal que totes ens registrem i rebrem el link d'ambdues coses per poder-ho consultar i 
ampliar).
El P. farà un petit tutorial intern per aprendre a moure's per N-1.
Es farà un usuari que porti el nom d'Assmblea de St. Andreu o similar per estar enxarxat amb la 
resta d'assemblees del Principat.

3.- Backup blog
Es pot fer un backup del blog sense cap problema. Ho han provat A i P.

4.- Fotografia
L'espai del Flickr és limitat; només es poden veure les 200 últimes fotos.

-Opció A: Pagar per tenir més espai al Flickr.
-Opció B: Passar-nos a Picassa.
-Opció C: Mantenir el Flickr i utilitzafr Picassa com a magatzem.
-Opció D: 4Shared
-opció E: buscar altres opcions

El que decidim, ha d'estar vinculat al blog.
Hi ha d'haver l'opció de traspassar les fotos d'un lloc a un altre. Cal buscar-la.

No s'arriba a cap conclusió. Cal fer proves a veure què surt millor.

Cal penjar al Flickr les fotos de l'hort urbà i de la mobilització de la Casa Bloc de l'Associació 
Retorn (C i/o J).
Es penjaran les fotos de l'hort urbà al blog i se'n farà un post (L)

5.- Uni indignada: TIC pràctic
Cal quedar; les persones que s'encarreguin d'això cal que es vegin i preparin la sessió. P 



s'encarrega de contactar amb totes.

Per afegir al temari: programació d'activitats: quadrar el facebook amb el googlecalendar.

6.- Uni indignada: Difusió

Es produiran 4 tipus de materials: 2 cartells i 2 llibrets. 

1) Cartell genèric de la Uni indignada: constaran els dies d'aquesta i els barris/pobles que hi 
participen.
2) Cartell genèric de la Uni a STAP: variació del de Bcn.
3) Llibret amb TOTES les activitats de la Uni a Bcn: dies, hores, llocs, barris/pobles, petita 
explicació ...
4) Llibret amb TOTES les activitats de la Uni a STAP: dies, hores, llocs, barris/pobles, petita 
explicació ...

1) Es faran 100 cartells Din-A4 per encartellar STAP.
2) Es faran 10 cartells Din-A3 per penjar als locals d'STAP.
3) Es faran 70 llibrets per dur a Bcn i 130 per repartir a STAP. El tamany encara està per 
decidir: Din-A3 x 2 cares o 2Dina-A4 x 2 cares.
4) Es faran 200/250 llibrets per repartir a STAP. El tamany serà un Din-A4 x 2 cares.
Si veiem que en calen més es pot fer una segona tirada.

Es farà la difusió via internet en principi només de Bcn;
C prepararà un dossier de premsa on hi consti: dies, hores i llocs on es fa la uni, programa 
general, viral que fan des de Bcn (video de promoció), motius de l'event, banner promocional (P), 
web/blog general de contacte i consulta ...
S farà la notícia a les webs/blogs de contrainformació i ho penjarà en el calendari d'aquestes.
Cal el llistat de totes les webs/blogs on anunciar-ho. P la passarà a S.

Aquest dossier també pot servir per la resta de premsa: si pregunten, cal fer-los arribar el dossier 
i explicar el que hi diu allà.

Les falques publicitàries per les ràdios lliures s'han de gravar (P i S) i cal distribuir-les (S).
Caldria fer arribar el programa d'STAP i de Bcn i les falques a Ràdio Trinitat Vella.
Caldria fer arribar el programa del barri/poble en qüestió i de Bcn i les falques a les ràdios locals 
que coneguem.

* Ho acabo de pensar: caldria fer arribar el programa de Bcn i STAP a la revista Acelobert. Plaç 
màxim: 24 d'agost! Al CapaPeus també però no sé quan tanquen revista.
Un cop ho tinguem tot cal enviar-lo a l'encarregada de contactar amb la revista: l'E.

* Cal envir el dossier de premsa a la Directa (torna a sortir el 7-S) i cal estar disponible per si 
volen fer-ne una notícia.



7.- Banc de recursos
Des de Bcn, l'antiga comissió de gestió econòmica trasllada a les assemblees de barris/pobles la 
necessitat d'unir els nostres recursos i crear un banc de recursos a nivell de ciutat.
Hi ha propostes tals com comprar fotocopiadores...

La nostra idea és traslladar això a l'assemblea i fer-ne un treball en aquesta; rotllo debat però 
només discutint la necessitat o no d'aquest banc de recursos i de què hauria de constar.
Caldria que algú fes una petita introducció abans de començar a discutir.
S parlarà amb Dinamització a veure si és possible fer-ho a l'Assemblea del 30-A o la del 6-S.

Propera reunió: dilluns 29 d'agost a les 20:30h a la Pl. Orfila.


