
Acta comunicació 3-12-2012 
 
Assistents: G,Mj,J i Ll  
 
1      - Afers Exteriors: 
  
 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).  
 Queda pendent de fer un post (atemporal Mj) 
 
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. 
  
Correu: 
  
 Estrena docu: 5 càmares trencades (Fb fet) 
  
  2 treballs d'estudiants sobre el 15-M (Mj es fa càrrec de contestar les preguntes per mail) 
 
  Antidisturbis (no ho trobem al correu) 
  
  Casc antic (que vol dir?) 
  
  Rescat de bankia (que vol dir?) 
  
  Docu sobre la pobresa (falta explicació) 
  
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. 
  
Blog: 
  
Faltarien els cartells de: 
- Sopar antirrepre + festeta al a porxada (J) 
  
 - Post jornada de reflexió 
  Si en Quim assisteix, que ens redacti quatre ratlles i ho fem.  
  
- Formació PTAC penjar el cartell a la pestanya de materials (G) 
  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) (Mj els hi torna a recordar). 
   
- Post okupació hospital de St. Pau (si algú vol fer-ho...) 
- Post final vaga de fam Telefònica (Mj li comenta a la Gemma L.) 
  
Imatge: 
  
- Penjar les fotos de les cafetes del GS-29M  del novembre (J). 
  
- Pixelar i penjar les fotos de la Matinal Infantil (Ll) 



 
- Penjar les fotos del Pregó i Cercavila (Ll) 
 
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) 
(Carles endavant amb el post. Deixa’l programat 2013 i li donarem sortida quan vagi bé) 
  
- Post crònica Vaga General (Sandreublog). 
  Matí, marxa, tarde, marea groga, repressió, storify. 
  
- Privatització hospital clínic. Es pregunta a una persona del Clínic a veure si pot/vol fer-ne una 
article pel post. (Ll) 
  
Twitter: 
  
Polèmica Twitter Festes ASTAP: Creiem que s’hauria de parlar amb més calma, però en 
principi no veiem malament que es desenvolupi amb una línea una mica més dinàmica i 
instantània. 
  
Posts històrics: 
  
- Document de suport mutu: penjat a la pestanya inactiva de Suport mutu. 
  També es farà un minipost explicant el document (Sandreublog) 
- Post parcs i jardins i sulfats (Llum). 
- Post pel 20-O, jornada de reflexió a Sants <- Ajornada a 1 Desembre (C). 
 
Propera reunió: dilluns 10D 20:00h a la Fabra i Coats. 
 


