
Acta reunió Comissió de Comunicació 19-03-12 

 

Assistents: 

G, Ll, S, X, L, J 

 

Ordre del dia: 
 

1- Pancarta i Lona 

Hem triat fer la pancarta amb l´oferta que diu l´Oriol (17€-20€) i presentem 3 models perquè esculli 

l´assemblea. Si pot ser que sigui el 1r punt de l´ordre del dia. 

 

2- Storify + storify mani + post 

Hi ha hagut problemes per fer l´storify de l´assemblea. 

Hi ha gent que no ha tingut problemes. 

Cal fer l´storify de la mani del Casc antic (Qui?). 

Cal buscar algú que faci un post i l´storify anirà al final (Plataforma). 

 

3- Especial VAGA: Difusió a Internet i al carrer 

Les octavetes i cartells se´ls menja el J. 

Podem fer còpies nosaltres (X) i si se´n demanen moltes anirem al Cau. 

Mirem preus de copisteries. 

 

4- Codi QR 

En L pregunta si trobem interessant fer-ne un amb el temps. 

Avantatges: pots posar molta informació relativa a l´assemblea. Correu, web, document, ... 

Inconvenients: molt comercial. 

Ens ho mirem de cara al futur (proper). 

 

 

 

Correus rebuts 

 

*Cafeta pro-projector 

Cal estalviar per compar una làmpara que costa uns 250€ aprox pel projector de l´Avv-Nord Tramuntana. 

Es fa una crida a tots els col.lectius que l´han fet servir algun cop. Explicar-ho a l´assemblea (la propera 

no a l´altra). 

 

*Xerrada Laboral: es pot penjar a l´Espai de Coordinació 

Sí per això s´ha fet. 

És molt còmode de fer; ens estalviem tot el que hi ha després de la gravació. 

Conexió a internet + webcamp (mòbil, tablet, portatil). 

Que l´Edi ens faci un paper que ens doni tots els drets de la xerrada (S). 

Fer reunions amb gent que no pot venir. 

Quan trobem un que permeti posar la finestra amb la tele al wordpress, ho posarem a recursos. 

 

*SAE: difuisió (dc i ds) 

Cartell +  post + manifest (L). 

Demà es repartiran fulls volants a l´assemblea (L). 

Fb, tw, calendari i també contrainformació. 

Ens adherim? 

 

*PAM: Programa d´Actuació Municipal 

Proposta de fer un grup de treball? No ho podem assumir. 



 

*Reus: post 

C fes el post ja. 

 

*Per rebre correus de Comunicació Bcn 

C, t´interessa formar-ne part i rebre´n els correus? 

 

*Manifest port vell 

No li podem donar sortida. 

 

*FSCat 

??????? 

Que decideixi sobre això externa o uni indignada 

 

 

Altres: 

 

Firmes busos? 

Preguntar al Sergi. 

 

Les baixes es fan automàticament? 

No. Cal fer-ho manualment (S). 

 

Blog sobre la corrupció a la Gene - Posem l´enllaç al blog? 

El S envia l´enllaç i ens ho mirem aquesta setmana. La setmana que ve decidirem. 

 

Correu villanueva de la serena 

Se´ls dóna el correu d´externa. 

Proposta d´agermanament (jejejeje) 

 

 

 

Dates a tenir en compte: 

 

- Dimarts 20: Assemblea sobre VG 29M 

- Setmana del 21-25: Saló alternatiu de l'educació a la Avda. M Cristina 

 

 

Calendari dels post: 

 

- Dimarts/dimecres: SAE (L) 

- Dijous: Reus (C) 

- Divendres: Guineueta (stiki molón) (?) 

- Diumenge Vaga General (Laboral) 

- Crònica Mani Salvem el Casc antic (Plataforma) 

 

 

Stand by 

 

- Manifest avortament 

- Post T-Trimestre (S) 

- Pestanya Participació 

- Relació Comunicació Bcn 



- Eurovegas a l´Albert (S) 

- Post reforma laboral: Mj, mira´t la xerrada de diumenge passat que allà hi ha tota la info sobre la reforma 

laboral. 

- Xerrada muntatges policials (S i Mj) 

- Baixes (S) 

- Enllaç Sanitat 

- Firmes bus 

- Què tens/Que vols: mercat d´intercanvi via facebook. 

 


