
Reunió comissió comunicació.  
La Cúpula, 24 d’octubre del 2011 
 
 
1.- Premsa:  
- Ràdio Trinitat Vella 
Sembla que cada setmana ens preguntaran sobre un tema 
Contestar correctament 
 
- Jordi Mombrú, periodista de Público vol entrevista 
Se’l truca 
 
2.- Salut 
 
- Programa de Ràdio Trinita Vella, s’’ha derivat a Sanitat, però no se sap 
si algú de la comissió ha respost 
 
- Periodista de France Press, s’ha derivat a Sanitat, però estem en 
espera 
 
- Treballora acomiadada del Bon Pastor, responsable de l’Ajuntament. El 
millor seria que ella o algú de l’assemblea vingués a explicar-ho. 
 
- Document defensa sanitat de l’acampadabcn. S’ha passat a Sanitat, 
estem a l’espera… es comenta demà a Sanitat. 
 
- Fruits del moviment 15-O. Democracia 4.0, es proposa a l’Adri pot fer 
un POST 
 
3.- Trobades 
 
Trobada Barris Pobles Viles Ciutats de CAT, 30 d’octubre a l’1 de 
novembre a Ca l’Afou 
 
Es diu lo del cap de setmana. Es proposa una comissió d’afers exteriors. 
El LL. Enviarà un mail a A. 
 
Trobada de Barris de Bcn. Es va fer el divendres 
 
4.- Harmonia (què en fem de les seves convocatòries i actes?) 
 
Es posa un enllaç a l’Harmonia al bloc 
 
 
5.- Bloc, Actes i comissions... 
Falten 



-Actes de l´Assemblea per penjar 
-Storify per penjar >> Joan Manel 
-Actes de comissions i de trobades per penjar 
-Documents per penjar 
 
El C. Li farà una ullada a l’etiqueta “actes per penjar” 
 
6.- Calendari Suport mutu. LA G. Farà l’últim intent amb el Sebas 
 
 
7.- Debats pendents a l'assemblea > Qüestionari al blog 
 
Se’n trien Quatre, el M. farà l’enquesta 
 
8.- Videos a la pàg pral del bloc. Pesen molt i alenteixen la càrrega de 
la pàgina. Es posaran imatges lligades a un link. Aquest obrirà una 
finestra amb el video 
 
9.- Avv Trinitat Vella 
Demanen suport per les seves accions 
Volen que fem difusió de la seva situación. Hauriem de trobar la manera 
de fer-les arribar a les comissions que facin els seus propis cartells. 
 
10.- Difusió interna material gràfic Stap (Gemma i Xavi).  
Plantilles ja predeterminades: per cartells i per signaturas. El mail serà 
per mostrar el lloc d´on es poden descarregar les plantilles? 
 
11.- Proposta de nova reestructuració  
de la pestanya Material. Gma  

 

Altres: 

S’envia un mail a tota l’assemblea amb últimes notícies i actes. 

També cal separar les plantilles i graelles predeterminades de l´historial 
de cartells de l´assemblea. (C)	  


