
Acta reunió Comunicació 28-11-11  
Lloc:  La Cúpula, 20h  
Assistència: 8 persones 
 
 
Distribució de tasques pel funcionament de la comissió període 28 de novembre al 05 de 
desembre 
1. Gestor > S i X 
2. Organitzador > S 
3. Revisor > ??? 
4. Periodista > ??? 
5. Calendari > G 
6. Twittejador > C 
7. Facebookero > Ll, J, M 
8.- Comunicació/Afers Exteriors > MJ 
 
 
Dates de la setmana 
3-12 Festa major 
 
 
Ordre del dia 
1.- Cadena telefònica Assemblea, no ho veiem clar (standby) 
 
2.- Posada al dia del blog: Aquesta setmana penja actes Ll i la setmana que ve G 
 
3.- Links col.lectius i locals propers al blog: Fer una pestanya desplegable amb diferents 
apartats: fotos, articles opinió, entitats amigues (Gordi, avv, l'escola la maquinista....), 
publicacions d´entitats locals. Ho fa el Ll. 
 
4.- El poder que ens governa (Jose): Va a dintre de la pestanya a articles d'opinió. La Mj 
s'encarrega de llegir abans de penjar i moderar. Article semanal per persona. 
 
5.- Taller de TICs, s'encarrega el C. 
Proposta del L. Fer tics personalitzades.  
Dijous a les 19:15h el Ll i C queden per mirar si hi ha accés de wifi. 
 
Taller de TICs al paio aquell de fora de l´Assemblea (estava interessat en N-1). quan fem el 
taller avisar-lo 
 
6.- Correus (P): Creiem que no és conveninent perquè rebreriem molts correus. 
 
7.- Enquesta Tics (C) 
Han respost 6 persones de la comissió (X, S, L, S,P i N). G diu que la va fer. 
Faré un buidatge dels resultats de la gent de la comissió per organitzar els punts de formació 
per les nostres reunions. 
Demà s'ha d'anunciar a l'assemblea l'enquesta pels interessats en el taller TIC.  
Sotirà publicada al blog com a sticky a les 00:01 de dimecres.  
 
8.- Enquesta/pestanya debats Assemblea: Fer una llista de debats pendents, fer ho com 
enquesta. S`ho mira el C. 
 
9.- Volem penjar diverses guies antirrepressives a la pestanya de Suport mutu? L preguntem a 
la comissió si pengem guies en el seva pàgina. Ho farà el X. 
 
10.- Suport Guillem Valle: Preguntem a l'Assemblea i si li sembla bé posem bote. 
 
11.- Aportació econòmica a la campanya Tanquem Les Nuclears: (Standby) 
 
12.- Jurídica desnonaments: el S. informa que la comissió jurídica de Pl. Catalunya ha enviat 



un document molt breu en el que explica que el desallotjament exprés no exiteix. Pejar-ho a 
habitage (X) 
 
13.- Periodista Reuters: si vol que vingui i ens coneixi, i sino que miri el blog. 
 
14.- Bloc (Volem l'Ateneu -> banner?, difusió?) G i C ho preparen. 
 
15.- Bloc (Actes Festa Major Indignada, enllaç/banner permanent mentre durin les festes). No 
es fa; s´aniarà actualitzant l´stiki tot i que es valora que resta lloc a la resta d´informació. 
 
16.- PADs col·laboratius CC N-1 -> Oberts al públic (tothom que tingui internet) lectura i 
modificació. Els tanquem i  (només per CC N-1). Cal que totes estiguem al grup de 
Comunicació de l´n-1. 
 
17.- Llibres #RT15M. Presentació i material. Ens van donar quatre llibres (que repartirem i 
rularem pels locasl que ens han ajudat: Gordi, Avv-Nord, Avv-Palomar, Ateneu llibertari, 
Diables), una samarreta (que sortejarem), un dvd que es queda la comissió de comunicació 
(qui vulgui una còpia que ens porti un DVD). Es preguntarà a l'Assemblea. 
Podriem fer una presentació del llibre. Data: o un dissabte després de la Festa Major o un 
divendres durant una cafeta que faci l´Assemblea a la Gordi. 
Proposta: La Directa, La Tele i #RT15M que presentin els seus projectes + debat + projeccions. 
 
18.- Afers exteriors: el Mj i Ll quedaran per preparar una nova pestanya desplegable pel blog. 
 
19.- Proposo coordinar Twitter i Facebook (com ho han fent amb l'usuari de les Festes de Sant 
Andreu) mentres siguem poca gent per gestionar les dues tasques. 
Es decideix que el proper dilluns es farà un taller de Tics intern per aprendre aquestes coses: 
- Twitter 
- Facebook 
- Blog 
- Conbinació facebook i posts amb twitter 
Serà durant l´estona que dediquem setmanalment a fer la nostra reunió. 
Lloc: ??? 


