
Passos tècnics a seguir per fer un acte 
 
 
1.- Abans: preparació tècnica 
- Establir dia, hora i lloc de l’acte. 
- Buscar un lloc alternatiu en cas de pluja. A l´hivern és preferible no fer actes al carrer 
pel fred. 
- Contactar amb totes aquelles persones que hagin de participar d´una manera o altra a 
l´acte amb suficient antelació. 
- Buscar l´infraestructura necessària per portar-lo a terme i aconseguir clau de la Gordi. 
 
2.- Abans: Difusió 
- Descripció: en què consisteix l’acte, a qui s’ha convidat,… si es pot/vol ampliar i fer 
un text curtet de 3/4 paràgrafs que servirà per fer-ne un post al blog. 
- Enviar un mail a l’adreça de l’assemblea (assembleasantandreu@gmail.com) amb 
aquesta informació. 
- Enviar un mail a l’adreça de comunicació (comunicaciosantandreu@gmail.com) 
perquè facin o retoquin el cartell de l´acte. 
- Penjar l’esdeveniment al calendari del blog i controlar que s’hagi publicitat al 
facebook (+ esdeveniment) i al twitter. Si no surt l’acte a facebook i twitter, cal 
recordar-ho a comunicació. 
- Penjar l´esdeveniment a les pàgines de contra-informació (kaosenalred, 
barcelonaIndymedia, LaHaine, Llibertat.cat, LaDirecta, Contra-infos, ...). 
- Fotocopiar el cartell i penjar-lo per St. Andreu. 
 
3.- Abans: Preparació 
- Fer una petita fitxa amb: 

· Una mínima informació per a la presentació del ponent. 
· Unes quantes preguntes per trencar el gel i fer més viu el debat. 
 

4.- Durant: 
- S´ha de quedar abans per fer els últims preparatius de l´acte. 
- Anar a buscar l´equip de so, muntar-lo i provar-lo. 
- Anar a buscar les cadires i la pissarra. 
- Algú ha de presentar l´acte i quan s´acabi cal tancar-lo i agraïr a tothom la seva 
presència. 
- Algú ha d’acostar el micro a la gent. 
- Algú ha de pendre el torn de paraules i controlar el temps de l’acte.  
- S´han de fer fotos de l´acte i garavar-lo si es pot (so i imatge). Es pot contactar amb 
comunicació perquè ajudi si pot. 
- Si s'enregistra l'acte: advertir durant la presentació d'això. 
- Si a l'acte participen ponents:   

· Preguntar-lis que necessitaran (taula, pissarra, etc.).  
· Facilitar-los aigua (s’hauria de tenir abans).  
· En finalitzar agrair-los la seva participació. 

- En acabar anunciar el pròxim acte, trobada, cita... si és que n'hi hagués. 
 
5.- Després: 
- Fer una crònica amb fotos i penjar-les al bloc. 
- Cal fer una fitxa tècnica amb la info de l´acte. 
- Cal editar la gravació. 
- Cal fer una valoració del mateix un cop realitzat. 


