
Acta reunió comissió de comunicació 29-08-11

Assistència: 9 persones

Ordre del dia:

1.* Votació/Valoració per la centralització de tasques simples i complexes al n-1

2.* Votació/Valoració per no deixar espai entre les pastilles "Traductor, Fòrum, ..." a la web principal tal com és 
a http://labastap.wordpress.com

3.* Votació/Valoració per canviar el menú Material per Difusió

4.* Llista de membres que ja estan a n-1, quants faltem?

5.* Detall per a Xagori

6.* Què es fa amb el Flickr? [Imatge] - setmana vinent

7.* Google Calendar ASTAP: Dicussió dels nous colors per comissió/grup de treball al calendari de l'assemblea.

8.* Sistematització a Facebook, amb events, i Twitter, amb programació de tweets.

9.* Difusió assemblea del dia 30 (cartells, twitter, facebook). [Difusió al carrer]

10.* Canvi del Blog (labastap). El veu útil a l'Assemblea? Com portem a terme la votació? Debat?

11.* Projecte de canvi al domini astap.tomalosbarrios.net - valoració

12.* workshop UPC als barrris. A qui ho derivem?

13.* Gravació de les xerrades de la Universitat Indignada d´STAP

14.* Altres

1.- Qui no s´hagi registrat a n-1 que ho faci ja.
Provem de fer les tasques complexes i simples a n-1 sense abandonar la resta d´eines que tenim a l´abast: 
googledocs bàsicament.
Proposta: Es pot dedicar una reunió de comunicació a rebre classes d´n-1. Seria a la Cúpula.

2.- P canviaarà les pastilles.
S´afegeix un banner amb el logo de la Universitat Indignada a sobre dels que ja hi ha a la dreta del blog (C).

3.- Proposta nova: Material i després afegir noves subpestanyes segons el tipus de material que s´hi afegeixi.
Ara només hi ha cartells. Es posaran amb una miniatura en jpg i un link que permetrà baixar-los en jpg.
També es penjarà el format a color per fer-lo circular per internet.
Al principi de tot s´ha de posar una línia que digui que si pot ser, qui imprimeixi els cartells a casa ho faci en paper 
de color groc.
Un cop al mes més o menys es passaran els cartells ja caducats a l´arxiu on seran només en format de link que 
descarrega un pdf.

4.- Hi ha 5 persones que ja estan a n-1 i al grup de comunicació. N´hi ha un més que està a n-1 però no al grup de 
comunicació.
Les 3 persones que falten es registraran i P enviarà el link del grup.

5.- Es posa al moment un post fixe convocant als actes de comiat de la Tanit, amb un link que porta al Web del 

http://labastap.wordpress.com/
http://astap.tomalosbarrios.net/


Xagori. Es mantindrà 48 hores en 1a posició i després es desixarà que baixi.

6.- En parlem la setmana que ve.

7.- Hi ha dues propostes:
a) Comissions un sol colir i cada tipus de convocatòria un color.
b) Cada comissió un color i la convocatòria associada a aquesta comissió, del color corresponent.
Es decideix la opció b mantenint els colors que ja hi havia ???? - No n´estic segur.

8.- Facebook:
- Cal sistematitzar la penjada d´informació.
- Cal crear events.
- Es poden compartir events creats per altres.

Twitter:
C ha trobat un programa que permet temporalitzar les aparicions dels twitts alhora que s´introdueixen tots d´una 
sola vegada.

Les mobilitzacions a Madrid no es posaran al facebook i twitter. Sí les mobilitzacions estatals que passin a Bcn.
P crearà caixes al blog per poder-hi anunciar events o actes.

9.- No es va parlar d´això.

10.- Es decideix fer el canvi de blog del que hi havia al laboratori (P). Abans farà un parell de "pantallazos" per 
poder guardar una memòria gràfica de l´evolució del blog.

11.- No es va parlar del tema.

12.- Es decideix derivar a Habitatge.

13.- Es necissita gent a la Universitat Indignada d´STAP per:
- Ajudar en la logística de preparació dels actes (arribant aproximadament 45 min abans) i ajuda alhora de recollir.
- Gravació de les xerrades.

14.- Altres:
El "continue reading" no es passa a català perquè portaria més feina que no pas aventatges. Algú hauria d´anar 
canviant el codi html cada cop.

Propera reunió dilluns 01 de setembre a les 20h a la Pl. Orfila.


