
Reunió de Comunicació 02-01-12

Hora: 20h
Lloc: La Cúpula
 
Assistència: cinc persones

Ordre del dia
 
1. Comunicació Externa/Afers Exteriors
        

1.1 Vaga de fam: fem suport al Fb (MJ), es comunica a l’Assemblea i posteriorment es farà un post (MJ). 
http://www.youtube.com/watch?v=Hc4G_HhaPZI&feature=youtu.be.

1.2 Explicarem a l’Assemblea el tema del documental “TAHRIR 2011” 
http://www.eldocumentaldelmes.com/ca/documentals/194-tahrir_2011.html i es demanaran voluntàries per 
muntar un passi/debat.

1.3. Tornem a explicar a l’Assemblea la funció del grup de treball de Comunicació Externa: suport logístic a 
les persones que rotativament i triades per l’Assemblea aniran a l’Espai de Coordinació.
Aquest suport logístic consistirà en:

• Gestionar el correu comunicacio.externa.stap@gmail.com , i el grup de correu de 
ComunicacioExternaStap@googlegroups.com.

• Manteniment del calendari de l’Espai (la part de l’ASTAP).

• Preparar les reunions quan en fem d’amfitrions (difusió de convocatòria, buscar local, garantir el suport 
tècnic en cada cas, preparació de l’ordre del dia, moderació de la reunió del Espai de Coordinació, i 
redacció i publicació de l’acta).

• Vetllar perquè la veu de la nostra Assemblea arribi a l’Espai i a la inversa.

• Acollida i informació a les persones que facin d’enllaços rotatius.

• Rebre i vehicular totes les informacions, convocatòries, etc als diferents nivells (local, comarcal, nacional, 
estatal i internacional).

2. Equip de so Assemblees

Demà dimarts 3 de gener es farà una prova amb un nou equip de so. Un cop provat es consultarà a l’Assemblea si 
s’adquireix un equip semblant amb el pot de l’Assemblea.

3. Dates de la setmana

8 de gener: Mercat d’Intercanvi

http://www.youtube.com/watch?v=Hc4G_HhaPZI&feature=youtu.be
mailto:ComunicacioExternaStap@googlegroups.com
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9 de gener: Accions locals en contra de la pujada tarifaria del transport públic 
 

4. Proposta de fer una graella rotativa de tasques rutinàries.
Proposem de quedar més vegades per fer formació interna i així tots/totes hem d'aprendre a fer totes les tasques.

5. La propera reunió es farà el dilluns 9 de gener a les 20h a la Fàbrica 1 (Fabra i Coats).
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Temes Standby
 
- World TV >> Qui ho pot assumir? Quines prioritats tenim? 
 
-  Propongo.tomalaplaza.org >> He estat rebent molts correus  d'aquesta plataforma, deixeu-ho estar quasi en 
standby permanent (Pedro)
 
- Llibre d'estil del blog
 
- Post Treballadora Bon Pastor - Falten dades
 
- Cadena telefònica Assemblea, no ho veiem clar
 
- Aportació Tanquem Les Nuclears
...................................................................................................


