
Acta de la reunió de comunicació del 5-11-12  
  
1.- Afers Exteriors:  
  
-Vaga del 14-N  
A l'estat es dona suport però les assemblees no estan treballant massa el tema. 
ICV i Veïns fan un comitè de vaga i ens conviden a anar-hi. 
 
-Vaga de fam de Telefónica que comença demà 5-N  
Ha començat avui amb un flashmob + mani a la seu on es farà la vaga indefinida. 
Molt mitjans de comunicació. Ha quedat molt bé. 
Només farem facebook i twitter i res al blog perquè no passa a St. Andreu ino és 15-M. 
 
-Segona assemblea de la Crida a la Desobèdiencia 10-N.  
 MJ hi anirà i més endavant, quan es tingui clar es farà un post (MJ).  
 
  
2 . - Comunicació:  
. Cartell FM General (J) - ok 
. Cartell FM GS-29M (J) - ok 
. Cartell FM Matinal infantil (L) - ok 
. Cartell 1 Vaga general (J) abans del cap de setmana - ok 
. Cartell 2 Vaga general (J) idem - ok 
. Octavetes Vaga General (G-J) - ok 
 
Correu:  

• Mirar correus  
 
Faceboock: 

− Penjarem imatges/cartells de la vaga però decidim que no tinguin sigles. 
−  

 
Blog:  
-Pagina de formació  
-Pestanya Ptac: Falta que ens passin la info i Ho farà el LL.  
-Escrit de suport mutu: Es posarà GT Ptac.  
-Mapa d'establimnet que fan vaga  
  
Imatge:  
-       Picasa VS Flickr: Seguim amb el Flickr. El C penjarà les fotos que té de fesc.  
Hem de mantenir les fotos de les festes de primavera de l'harmonia en el nostre blog? No,  ja tenim 
enllaç,  - Poder n'agafem les 4 mes chules i les posem al flickr i ja esta? Si esteu d'acord ho puc fer jo 
mateix. Ok C.  Rsposta: C, posa les 4 fotos i després treu l'album de les FFPP del nostre flickr. 
- Flickr: user i pass per pujar fotos? Help! 
  
Posts:  
- Post reflexions 25N (article capapeus) . Fet! 
- Post antirrepre: crònica cafeta trans (fotos, storify,, textot) (Sandreublog)  



 
Resum cap de setmana (Sandreublog) 

− Mercat intercanvi Sagrera 10-11-12 
− Mani de Sanitat 11-11-12  
− Botifarrada casc antic 11-11-12 : . Cartell Botifarrada Salvem el Casc Antic (11N) https://fbcdn-

sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/403503_4437962600252_1005930417_n.jpg 
− Cafeta antirrepre 10-11-12  
− Taller de pancartes vaga general 10-11-12 

  
  
Historics:  
Post parcs i jardins i sulfats (Llum)  
Post crida a la desobediència económica  (MJ): es important saber qui ho organitza. Despres del 10 de 
novembre.  
Post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants - Ajornada a 1 Desembre (C)  
  
-     
Triar una data per la reunió de comunicació totes juntes: http://www.doodle.com/9ppga9s5hicvfwfy  
Ho deixem per fer un soparet de pre-nadal. Al fer un altre Doodle. 


