
Reunió de Comunicació 14-11-11 20.00h  
Lloc: Avv Palomar 
 
Assistència    Qui ve? 
S 
G 
M 
Ll 
CJ(a partir de les 21h, quan pugui hi seré!) 
 
 
Distribució de tasques pel funcionament de la comissió període 14 de novembre al 21 
de novembre 
 
1. Gestor > S i X 
2. Organitzador >  
3. Revisor >  
4. Periodista >  
5. Calendari > G 
6. Twittejador > CJ  (demà a l'assemblea no podré fer-ho. G arribarà tard) 
7. Facebookero > Ll, J, M 
 
Dates de la setmana 
Dv. xerrades 20N 
Dj 17 - Mani 18h a Pl Universitat PDUP (es suma UI15M) 
Dv 18 - Vaga sectorial de Sanitat 
 
 
Ordre del dia 
1.- Bloc, Actes i comissions... 
Falten 
- Storify per penjar 
- Actes de comissions i de trobades per penjar 
- Documents per penjar  
(S'ha de revisar i actualitzar - S) 
 
3.- Agenda CJ (en parlarà el proper dia) 
 
4.- Post Treballadora Bon Pastor - Falten dades – Cal parlar amb Sanitat o Laboral 
Qui ho fa? 
Qui farà el post? 
 
5.- Llibre d'estil del blog, es deixa per més endavant.  
Cal buscar un dia, per fer el  taller de TICs. L´està organitzant C. 
 
6.- Docs J. 
Li diem que ho pengi al fòrum que va fer per nosaltres Pl. Catalunya. 
Qui ho fa? 
 



7.- Actes dinamització, es proposarà de fer un taller aquesta setmana per ensenyar a 
penjar actes. 
El Ll farà el taller. S buscarà qui hi pugi assistir. 
 
8.- Taller de TICs, s'encarrega C (punt 5). 
 
9.- Xerrada Antirrepre. Parlar amb Noemí a l'assemblea a veure si necessita res. 
Ho fa S 
 
10.- Xerrada Laboral. Parla-ho amb Laboral a veure si necessiten res. 
Qui ho fa? 
 
11.- Calendari actes tot Bcn. Ja està compartit 
Falta arreglar alguna coseta del calendri de l´Assemblea. M se n´encarregarà. 
 
12.- Grup de treball d´antirrepressió: es llegirà a l'assemblea la informació que ha 
arribat perquè totes n´estiguem assabentades i que qui vulgui que hi vagi a col.laborar. 
S? Ho intentaré enxufar a Suport Mutu. 
 
13.- El Síndic de greuges a STAP 
Es parlarà amb Sanitat per si vol fer alguna coseta. Segurament el més eficient seria per 
preguntar-li pel tema de les 9000 signatrures i del tancament del CAP de Sagrera. Cal 
parlar amb Sanitat del tema. 
Qui ho fa? 
 
14.- "Afers exteriors". 
Lou i MJ es proposen per formar-ne part. Serà un grup de treball. 
Tindrà el seu correu, el seu calendari i el seu googlegroups. 
Ens van demanar ajuda així que els preguntarem quina ajuda volen exactament i 
reenviarem al nou correu totes les actes que tinguem de Barris i Pobles, Espai de 
Coordinació de Barris de Bcn, Trobada de BiP/CiV de Catalunya, i el que hi hagi de 
caire estatal. 
Hi parla G. 
 
E ens va fer veure que el Grup de Desencallament de l´Espai de Coordinació encara no 
ha enviat cap acta de les seves tres reunions que ja ha tingut. Tant secretisme és estrany 
si més no. 
 
També parlem de que calen dos portantveus per trobada dins d´un grup més ample de 
treball que cooordini els Afers exteriors. 
Aquests portaveus encara s´ha de decidir si seran només portantveus o podran pendre 
decisions d´algun tipus (sempre ratificables per l´assemblea local). 
 
A part E ens ha proposat que parlem del telèfon d´emergència. 
 
Decidim consultar tot el que hem pensat a l´Assemblea. 
 
Necessitat d´interconectar tots els baris i pobles de Bcn de forma ràpida  i eficaç 
 
Un telèfon de contacte per urgències 



Només rebria trucades i missatges 
Estaria inhabilitat per trucar 
Seria rotatiu 
Les persones que el tinguin cal que tinguin accés a internet 
 
Serviria per rebre trucades de fora de l´Assemblea i de dins de  l´Assemblea. Només per casos 
d´urgència. 
 
Hi hauria un llistat de telèfons de gent de CC. 
Hi hauria un llistat de telèfons d´emergència de les 24 assemblees de  barris i pobles de Bcn. 
 
Només tiraria endavant l´iniciativa si veiem que la resta de barris i  pobles de Barcelona també ho 
fan. 
 
Preguntem si teniu altres opcions. 
Preguntem si us sembla bé. 
 
En parlem la setmana vinent a l´Assemblea i decidim llavors. 
 
 
15.- Manifest Edifici 15-O + Manifest Collserola de Medi A +Manifest Uni indignada 
de la Vaga d´univeristats 
Es proposaran signar els manifestos de Collserola i de la vaga d´universitats. 
Hem de penjar els tres al blog si s´aprova adhereir-s´hi. 
Estaria molt bé fer una introducció explicant el comunicat/manifest que s´ha signat i 
llavors posar-lo complert però amagat de la pantalla principal.. 
 
Qui pot/vol fer-ho? 
 
 
16.- Altres 
 
Ll enviarà un pluggin per poder baixar els videos que hi hagi en una pàgina/blog 
d´internet. 
 
 
La propera reunió tindrà lloc el dilluns 21 nov 2011 a les 20.00h. 


