
Acta de l´Assemblea de Comunicació del 17-10-11 
 
Assistència: 5 persones 
 
Ordre del dia  
 
0.- Canvi de data de la reunió setmanal 
0.- Llocs per reunir-nos a l´hivern i quan plogui 
1.- Gestió de les bases de dades 
2.- Actes i cartells diversos 
3.- Canal de Youtube 
4.- Article per Cap a Peus i Acelobert 
5.- Festes majors: STAP i Sagrera 
6.- Post querella 27-M 
7.- Entrevista Edi 
8.- Calendari Suport mutu 
9.- Antirrepre 
10.- Server 
 
0.-  
Cal mirar diverses coses 
- Es pot canviar de dia, però no per ser menys de les que som ara. 
- Es pot mirar de fer la reunió el mateix dia a les 21h o a les 21:30h. 
No es va acabar de solucionar el tema i el P farà una enquesta per internet; caldrà contestar, 
no quin dia va millor per fer la reunió sinò quins dies van bé per fer la reunió. 
 
0.-  
Cal mirar de buscar llocs alternatius per si plou o per quan faci fred. També mirarem on es 
poden reunir les altres comissions. 
- Ateneu llibertari (G) 
- Gordi (S) 
- Diables (?) 
- Avv Palomar (G) 
- Avv Nord (?) 
 
 
1.- Gestió de les bases de dades 
Es posaran totes les bases de dades que es tinguin en un dropbox per poder fer una única 
base de dades amb capes per poder-hi accedir; allò que ja sigui públic mantenir-ho així i la 
resta tenir-ho de forma privada. 
També es remarca que no fem arribar les nostres convocatòries a gent i col.lectius de fora de 
l´Assemblea (cosa que sí que fan la resta d´Assemblees). Es decideix que quan es tingui la 
base de dades s´enviaran a la premsa i als mitjans locals. 
S farà arribar les seve (2) i G penjarà les seves al drobpox 
 
Cal quedar amb el Jordi Mombrú (periodista). La C li proposarà dues dates: entre setmana al 
matí (C i S) o el cap de setmana a la tarde (C i LL). 
 
No es parlarà amb la periodista de France Press perquè els seus articles no agraden. 
 
 
2.- Actes i cartells diversos 
- Programació de Festa Major (J) 
- Xerrada Antirrepre (?) Estem esperant que s´acabi de muntar. 
- Lectura poètica (Cultura); ja està fet i penjat. Es farà un stiki (LL) i es publicitarà a facebook (J, 
LL) o al twitter (C). 
- Xerrada Laboral (G); ja està fet. Es farà un stiki (S) pel dijous i es publicitarà al facebook (LL) i 
al twitter (C). No farem ni fotocòipies ni ho encartellarem. Cal demanar ajuda a l´assemblea. 
 
3.- Canal de Youtube: ja està. 



 
4.- Article per Cap a Peus i Acelobert 
La C enviarà el recorregut i les especificacions a la N. 
Aquesta farà l´article que es publicarà al blog i a Acelobert (no al Cap a Peus que fan un 
especial a l´octubre). Ho penja i ho envia la N. 
 
5.- Festes majors: STAP i Sagrera 
Sagrera: les que viuen a la Sagrera no han donat senyals de vida. 
STAP: Es faran diversos actes 
- 03/12 tot el dia a la carà de les Festes Alternatives 
12h Contacontes 
14h Dinar (el fa la gent de la Trini) 
17h Projecció d´una pel.lícula nova 
19h Cabaret 
20h Final 
 
-06/12 Cercacrisi organitzat per la Festa Major Reivindicativa, les Festes Altenratives i les 
Indignades per assenyalar els culpables de la Crisi. Serà a la tarde (17h). 
 
- Possible concurs de pancartes a festes o més endavant. 
Es porta la pancarta física. S´escull la millor i la resta es pengen per St. Andreu. 
 
- Possible segon taller de TIC´s. 
 
6.- Post querella 27-M 
Ja està fet i penjat (A) 
 
7.- Entrevista Edi 
Es faran dues versions; una concentrada (4min) que es penjarà amb un post al blog i una de 
més llarga (10min) que no es penjarà al blog però sí un enllaç que porti a aquesta en el mateix 
post. 
 
8.- Calendari Suport mutu 
Cal demanar la contrasenya del correu de Suport mutu per quadrar calendaris. 
Si no ho aconseguim, crearem nosaltres una adreça només pel calendari. 
 
 
9.- Antirrepre 
Cal gestinar tots els casos que hi ha hagut a St. Andreu. Es pot fer de dues maneres: o ho 
gestiona Suport mutu o es crea un grup de treball que treballarà aquests casos i es tornarà a 
reunir quan la situació ho requereixi. 
Casos: 
- Multes per encartellar (M i O) i potser hi ha més gent de l´Assemblea que ha pillat. 
- Autoinculpacions. 
- Identificació de l´hort 
- 15J 
 
10.- Server 
Tota la info està explicada en un enllaç que ha enviat el P. 
https://n-1.cc/pg/pages/view/828020 
Es farà per fases (4). 


