
[ACTA] Comissió Comunicació/Difusió 19-09-2011 

 
TEMES TRACTATS 
1)    Encartellada 
2)    Plafó 
3)    Comunicació telemàtica 
4)    Altres 

Assisteixen: Juan, Wini i Gorka 

Valoració de les decisions de la reunió anterior 

- L’encartellada de dimecres de la setmana passada va ser limitada però eficient. (100 D-3) 
- S’ha revitalitzat el plafó de la  plaça de l’Església. 
- S’ha reconstruït el wordpress de l’acampada. Ha requerit una quantitat de treball molt considerable però 
finalment té cara i ulls. http://acampadacdv.wordpress.com/ 

1) Encartellada 

- Es decideix fer una encartellada similar a la de la setmana passada. Es fan 150 cartells, una mica més 
que la setmana anterior (100) per fer els eixos de més afluència de vianants.  Es fan alguns cartells D-4 
per llocs on no hi cap D-3. 
- Es queda al plafó aquest dimecres (21) a les 17’30 hores per encartellar. 
- Ens informen  que si necessitem un número limitat de cartells es poden fer gratis al Casal de Joves. 

2) Plafó 

- S’actualitza el plafó amb les activitats de la setmana (Bàsicament la manifestació de la Plataforma 
Afectats per la Hipoteca de diumenge 25 setembre i la convocatòria de nova assemblea). Es penja també 
l’acta de la passada assemblea en format D-3. 
- Es penja un cartell indicatiu a la part superior del plafó on posi  “ Punt d’ informació”. 

3) Comunicació telemàtica 

- Twitter: es crearà un nou Twitter de l’Assemblea indignats de Cerdanyola. 
- WordPress: Es crearà una llista de correu per gestionar el WordPress. Es tracta d’una tasca que 
requereix força implicació quotidiana i ara per ara està fent una sola persona,  per tant es molt important 
que algú més s’impliqui. Es farà un taller – pla informal- per a que tots aquells i aquelles que vulguin fer 
un cop de mà puguin aprendre’n. 
-  Es cercarà un llistat de correus electrònics de mitjans de comunicació locals que se sap que existeix. 

4) Altres 

- Es proposarà a l’assemblea de fer dos tallers, a) Taller de metodologia assembleària  (ja tenim preparat) 
i un altre de comunicació per a moviments socials (tenim el contacte. 
- Es crea una llista de tasques a desenvolupar per la comissió en el cas que hi aparegués més gent. 
S’adjunta per separat. 

Propera reunió de la comissió: dilluns 26 18’30 h. Plç de l’Església 

	  


