
Acta comunicació del 26-11-12 
  
1      - Afers Exteriors: 
  
 Jornada de reflexió 1D. + INFO: http://espaicoordinacio.net/ 
 Agenda ja està fet. Facebook i Twitter?  
Quim hauria d’explicar-ho a l’assemblea (si cal difusió ja ens ho dirà). 
 
 Campanya de desobediència civil respecte als pagaments de l'aigua. 

 Facebook i Twitter. Mirar si hi ha alguna cosa ja publicada per compartir-la 
(Aigua és Vida).  

2      - Comunicació: 
 
Triar una data per la reunió de comunicació totes 
juntes:http://www.doodle.com/ykfpyzwgd2sczvwp 
 
Documents - formació (fulla). 
Ajuda, subpestanya de recursos. Fer un llistat de links de documents. Ha de 
sortir algú per fer la llista. => fulla: això no és urgent, es requereix temps, per 
tant convé una franja d'estiu (i + lliure d'obligacions) 
 
Penjar les actes que falten de l'assemblea. Cal demanar-les a qui les ha de 
passar. 
 
Cartell Mercat d'intercanvi 
Penjar al Fb.(X) 
 
Cartell sopar antirrepre (J) 
 
Correu: 
 
Baixes (Sandreublog + endavant). 
 
Correu sanitat: cal canviar la contrasenya del correu (Sandreublog). 
Fet 
 
Correu articles miners: Fer fbck i tw 
http://kaosenlared.net/component/k2/item/36669-sigue-el-conflicto-en-la-
miner%C3%ADa.html 
http://www.insurgente.org/index.php/articulos/item/2262-sigue-el-conflicto-de-la-
miner%C3%ADa 
Facebook fet! 
 
 
Treball de recerca de batxillerat: Buscar un voluntàri/a per contestar que vingui 
a les assemblees. laura.cabau@hotmail.com 
Li hem contestat per correu que vingui a quqlsevol ASTAP i avisi per dedicarli 
una persona. 



 
Correu TMB i Movistar de la Coordinadora Laboral: Parla amb gma lanau per si 
vol fer la entrevista a la gent de Telefònica. Li diu la MJ. Sandreblog envia una 
llista de preguntes al Mercader i el Garganté sobre la vaga de TMB. 
 
Video PAH suicidis. Mj, s'ho mira i decideix si cal fer-ne un post petit explicant-
ho o no. 
De moment no fem res al respecte. Ja es va tractar el tema i la PAH és amb un 
altre tema (hipoteques). 
 
PDF sous diputats: Fer fbck i tw. Si algú es vol currar una notícia també ho 
penjariem al blog. Facebook fet. 
 
 
Comissari homofob: Adhesions online. Petició de Change tancada. 
 
Llei anti-gai: Adhesions online. Facebook fet. 
 
Video anti Ciu. . Facebook fet. 
 
Primer mercat de pagès a Bcn. Reenviat a una persona de l’hort. 
 
 
Blog: 
 
- Mapa d'establimnet que fan vaga (Gemma). Ja està fet; falte introduir les 
dades que vagin arribant (Raül). Cal fer un article parlant dels comerços que 
han fet vaga (MJ fet). 
Caldria fer una petita introducció per presentar el mapa. 
 
- + info formació (2) S'ha publicat? Cal enviar els correus amb link només. 
 
 - Document de suport mutu: el pengem a la pestanya inactiva de Suport mutu. 
 També es farà un minipost explicant el document (Sandreublog). 
 
- Post Festa Major (Indignada) 
Faltarien els cartells de: 

- Pregó alternatiu del GS-29M (P) 
- Sopar antirrepre + festeta al a porxada (J) 

 
- Post altres festes? Feminista, FFAA, FMR? 
Es proposa fer un post tipus vàries convocatòries (totes juntes). Algú s’anima a 
fer-ho? 
 
- Post jornada de reflexió 
  Si en Quim asisteix, que ens redacti quatre ratlles i ho fem.  
 
- Post formació PTAC + penjar el cartell a la pestanya de materials 
  Hem tornat a enviar una invitació del Wordpress al seu correu per a que es 
crein un    usuari de WP i autogestionin les seves tasques. (MJ els hi recorda). 



 
- Link web anti Ciu:  http://www.autistici.org/convenienciaiunio/ 
Que cal fer amb això? 
- Difusió pel facebook de la marxa de Torxes de telefònica aquest dimarts. (fet) 
 
- Penjar acta de PTAC? 
 
Imatge: 
 
Penjar les fotos de les cafetes del GS-29M  del novembre (J). 
  
Posts propostes-previstos: 
 
-Ampliació post aigua. Cal buscar les notícies. MJ avisa al Ferran Molero 
perquè el faci. J envia el link a MJ. La MJ el farà més endavant. 
 
-Post història estat espanyol. No té res a veure amb St. Andreu però ens 
semble bé que el Predator faci el post. <- el faig? tampoc es una cosa que 
tingui motla chicha, si la puguessim lligar amb algo... i tb es una cosa ke no ve 
de 2 dies. si ara esta molt atapeit de posts ja el podem fer la setmana ke ve o 
una altra ke mes aviat ens passi el contrari (envieume un mail personal o al 
groups de comunicacio quan ho sapigueu, merci. C) 
 
- Post crònica Vaga General (Sandreublog). 
- Matí, marxa, tarde, marea groga, repressió. 
 
- Post document Suport mutu (Sandreublog). 
 
- Privatització hospital clínic. Es pregunta a una persona del Clínic a veure si 
pot/vol fer-ne una article pel post. 
 
Twitter: 
 
LL progamarà twitts per la Matinal Infantil del dia 1D 
 
 
Posts històrics: 
 
Post parcs i jardins i sulfats (Llum). 
Post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants <- Ajornada a 1 Desembre (C). 
 
 


