
Reunió	  de	  Comunicació	  20-‐02-‐12	  
Hora:	  20h	  
Lloc:	  Fàbrica	  1	  (Fabra	  i	  Coats)	  -‐	  C.	  Sant	  Adrià,	  20	  
Assistents:	  7	  persones	  
	  
Ordre	  del	  dia	  
1.	  Xapes	  
-‐	  Falta	  la	  part	  de	  la	  Lou	  
-‐	  MJ	  s'encarrega	  d'anar-‐la	  a	  buscar	  i	  tornar-‐la.	  
-‐	  Decidim	  els	  models	  de	  la	  G	  per	  “Salvem	  el	  Casc	  Antic”	  
	  
2.	  Taller	  de	  tics	  
-‐	  G	  ensenya	  el	  cartell	  i	  fem	  les	  modificacions	  
-‐	  Sg	  (?),	  Lou	  i	  MJ	  assistiran	  al	  Taller	  TIC	  
-‐	  Hora	  a	  les	  17h.	  
	  
3.	  II	  trobada	  comunicació	  15M	  
-‐	  S'havia	  pactat	  prèviament	  el	  2n	  dijous	  i	  4t	  diumenge	  de	  mes	  
-‐	  Ara	  s'ha	  canviat	  a	  dimecres	  
-‐	  Ningú	  hi	  podrà	  assistir	  
-‐	  Atents	  a	  l'acta	  per	  fer	  seguiment	  
	  
4.	  Concretar	  data	  xerrada	  Trames	  policials	  (MJ)	  
-‐	  Esperem	  la	  resposta	  de	  l'Edi	  per	  marcar	  un	  dia	  
	  
5.	  Forum	  Social	  i	  	  Proces	  Constituent	  (MJ)	  
-‐	  Aquests	  grups	  es	  volen	  apropar	  a	  les	  assemblees	  
-‐	  Proposta	  que	  vinguin	  a	  la	  nostra	  assemblea	  a	  explicar	  el	  que	  estan	  fent	  
-‐	  Lou	  ho	  comentarà	  a	  l’assemblea	  
	  
6.	  Afers	  exteriors	  
-‐	  Manifest	  avortament	  sants.	  Demanen	  que	  ens	  adherim.	  Ho	  presentem	  a	  la	  propera	  assemblea,	  no	  a	  
la	  de	  demà.	  
-‐	  Participació	  al	  documental	  15M.	  Standby.	  Ho	  portem	  a	  la	  propera	  assemblea,	  no	  demà.	  	  
-‐	  Advocat	  9barris.	  No	  podem	  assumir-‐ho.	  	  
-‐	  Proposta	  assemblea	  Sant	  Antoni	  de	  fer	  una	  performance	  el	  dia	  24.	  Ens	  ofereixen	  el	  guió	  per	  repetir-‐
la	  el	  dia	  27	  de	  18	  a	  19h.	  Tenim	  pendents	  altres	  performance	  pròpies	  de	  Sant	  Andreu.	  
-‐	  ILP	  de	  la	  Plataforma	  d'Afectats	  per	  la	  Hipoteca.	  Demà	  Lou	  informa	  a	  l'assemblea.	  
-‐	  2º	  Encuentro	  Estatal	  de	  Portavocias	  del	  15M	  a	  Castelló.	  Anem	  tard.	  
-‐	  Campanya	  Antirrepressió,	  iniciativa	  de	  Granada.	  Cada	  assemblea	  faci	  un	  històric	  dels	  problemes	  de	  
identificacions/multes/repressió/etc	  per	  tal	  de	  fer	  un	  recopilatori	  com	  s'està	  reprimint	  el	  15M.	  
Suport	  mutu	  té	  les	  dades	  concretes,	  demà	  els	  hi	  proposarem.	  
-‐	  Activitats	  del	  12	  i	  15M.	  S'hauria	  de	  formar	  un	  grup	  de	  treball?	  Comentem	  que	  algú	  de	  l'assemblea	  
hauria	  de	  formar	  part	  del	  grup	  de	  BCN.	  
-‐	  Associació	  de	  Apoyo	  al	  Pueblo	  Sírio.	  Demanen	  ajudes	  concretes	  (roba,	  material	  mèdic,	  etc).	  
	  
7.	  Blog	  
-‐	  Eines	  de	  comunicació.	  Ens	  han	  enviat	  enllaços	  que	  els	  podem	  afegir	  a	  la	  nostra	  pestanya	  de	  
material.	  Ll	  ha	  creat	  una	  pestanya	  "Recursos".	  



-‐	  Adreça	  (nova)	  espai	  de	  coordinació.	  Ll	  ha	  canviat	  els	  enllaços,	  però	  són	  temporals.	  Ens	  hem	  
d'enrecordar	  que	  si	  hi	  ha	  nous	  canvis	  ho	  hem	  de	  modificar.	  
-‐	  PastillaT-‐11/TMB/Transports?	  CJ	  s'encarrega	  de	  fer	  la	  pastilla	  que	  et	  porta	  a	  
http://atutmbetretallen.wordpress.com/	  i	  canvia	  els	  colors	  de	  les	  altres	  pastilles	  (massa	  vermell)	  
	  
Aquesta	  setmana	  han	  passat	  cosetes	  i	  la	  següent	  en	  passaran	  més...	  he	  fet	  un	  llistat	  de	  possibles	  
posts,	  sobretot	  veient	  els	  correus	  que	  han	  anat	  arribant	  a	  l’Assemblea.	  
	  
*	  	  ILP	  Dacio	  en	  pagament	  (algú	  vol	  fer	  un	  post?)	  >	  ???	  
	  
*	  Post	  harmonia	  (G)	  >	  Està	  fet:	  cartell,	  tíckets.	  Gma	  ho	  prepara.	  	  
	  
*	  Post	  carnestoltes	  park	  (GT.	  CARNESTOLTES)	  >	  Van	  anar	  7	  persones.	  No	  podem	  assumir	  que	  sempre	  
estiguem	  atents	  del	  correu	  per	  penjar	  en	  el	  blog.	  Volem	  promocionar	  que	  les	  comissions	  siguin	  
autònomes	  alhora	  de	  publicar	  al	  blog	  i	  és	  per	  això	  oferim	  el	  taller	  TIC.	  Els	  hi	  volem	  oferir	  demà	  a	  
l'assemblea	  que	  facin	  un	  post.	  	  
	  
*	  Post	  sanitat:	  Col·∙lapse	  a	  St	  Pau	  (SANITAT)	  >	  Li	  demanem	  a	  Sanitat	  que	  expliqui	  com	  afecta	  a	  Sant	  
Andreu.	  
	  
>	  Ens	  han	  enviat	  fotos	  de	  diferents	  actes	  de	  Sanitat.	  Com	  a	  resposta	  a	  qui	  ho	  envia	  els	  hi	  podem	  
enviar	  que	  escriguin	  un	  post	  amb	  una	  crònica	  per	  pujar-‐la	  al	  blog.	  
	  
*	  Post	  sanitat:	  Guineueta	  (SANITAT)	  >	  Li	  proposem	  a	  l'Esperança	  que	  faci	  un	  post.	  El	  X	  ho	  pot	  traduir.	  	  
	  
*	  Post	  sanitat:	  ens	  han	  expulsat	  d'Espanya!	  (SANITAT)	  >	  No	  està	  clar.	  No	  tenim	  tota	  la	  informació.	  
	  
*	  Post	  transports:	  tmb	  (S)	  >	  S	  explica	  les	  accions	  i	  l'estat	  en	  qüestió.	  	  
	  
*	  Post	  educació:	  Vaga	  i	  ocupacions	  14-‐F	  i	  15F	  (EDUCACIÓ)	  >	  Es	  van	  ocupar	  les	  escoles	  i	  els	  instituts	  a	  
dormir.	  Preguntem	  a	  Educació	  si	  saben	  del	  tema	  perquè	  informin	  a	  l'assemblea.	  
	  
*	  Post	  reforma	  laboral	  (LABORAL)	  >	  La	  comissió	  hauria	  de	  respondre	  al	  respecte.	  	  
	  
*	  Post	  Vaga	  Universitats	  (T)	  >	  S	  té	  un	  candidat	  per	  fer	  un	  post.	  Li	  ho	  proposa	  
	  
*	  Post	  detenció	  advocat	  500	  por	  20	  (MJ)	  
	  
8.	  Dates	  de	  les	  reunions	  de	  les	  comissions	  
-‐	  La	  G	  envia	  un	  correu	  a	  les	  comissions	  per	  preguntar	  quan	  es	  reuneixen	  i	  així	  actualitzar	  el	  calendari.	  
	  
9.	  Taller	  TIC	  
-‐	  El	  S	  avisa	  al	  C	  que	  faci	  un	  post	  pel	  taller	  TIC.	  G	  envia	  el	  cartell.	  Que	  surti	  publicat	  el	  divendres.	  	  
	  
Dates	  per	  tenir	  presents	  
25F:	  Article	  CapaPeus	  i	  Acelobert	  >	  No	  ho	  estem	  fent.	  
27F:	  Vaga	  TMB	  >	  S	  ho	  fa	  
29F:	  Vaga	  d´Estudiants	  >	  S	  té	  un	  candidat	  per	  fer	  un	  post.	  Li	  ho	  proposa	  
	  



Dates	  de	  la	  setmana	  per	  organitzar	  Posts/Twitter/Facebook	  
Dimarts	  21	  >	  Post	  Harmonia	  (G)	  
Dijous	  23	  >	  Presentació	  del	  Diari	  (S)	  
Divendres	  24	  >	  Post	  TICs	  pel	  dissabte	  taller	  (C)	  
Dissabte	  nit	  25	  >	  Post	  Transports	  (S)	  
Dimarts	  28	  >	  Vaga	  Universitat	  (Candidat	  S)	  
Dijous	  1	  >	  Reformulat	  Post	  Harmonia	  (G)	  
	  
*Posts	  atemporals	  per	  la	  resta	  de	  dies	  
Post	  ILP	  
Post	  Carnestoltes	  
2	  de	  Sanitat	  
Reforma	  Laboral	  
Ocupacions	  Educació	  
	  
	  
Distribució	  de	  tasques	  pel	  funcionament	  de	  la	  comissió	  període	  del	  XXX	  al	  XXX	  	  de	  gener	  
	  *Seguim	  sense	  distribuir	  les	  tasques	  i	  ens	  encarreguem	  d’aspectes	  concrets	  
1.	  Gestor/a	  >	  S	  
2.	  Organitzador/a	  >	  CJ	  
3.	  Revisor/a	  >	  
4.	  Periodista	  >	  
5.	  Calendari	  >	  G	  
6.	  Twittejador/a	  >	  
Twittejador/a	  a	  l'assemblea	  del	  dimarts	  20h	  >	  X	  i	  G	  
7.	  Facebookero/a	  >	  MJ	  
8.	  Comunicació	  Externa/Afers	  Exteriors	  >	  Lou	  
9.	  Moderació	  comentaris	  >	  
10.-‐	  Article	  del	  mes	  >	  
	  
	  


