
Comisió de Comunicació

Acta de la reunió realitzada el 20 de Juny de 2011, de 7 a 10 del vespre als Jardinets de l'Alguer, 
Agora del Barri de Sant Antoni

Ronda de propostes d'on han sortit  els temas a parlar.

Temas a tractar : 

1- Com i qui s'ocupa de las migracions dels  comptes de mail. Qui, en Josep Mª (crec)

    Com: Possant una nota al correu de gmail que indiqui als que l'han escrit que han de redirigir el  
correu a la nova adreça  assembleasantantoni@riseup.net. S'acorda que els correus de gmail no es 
redirigeixin al riseup per forçar el canvi i evitar duplicitats. I mirar de tant en tant el gmail avans 
d'acabar tancant-lo del tot. 

Tanmateix s'adverteix que el  riseup te  capacitat  limitada,  per  tant  es  convenient  “buidar-lo” de 
constinguts pesats (fotos i tal), i traspasar-los periódicament a un apartat del lloc N-1.

2-Es proposan un parell de Xerradas amb personas i moviments que tenen propostas colaborativas. 
També es proposa gravar-las per poder difondre-las. S'acorda fer dues coses: per un cantó fer la 
proposta a l'assemblea i per l'altra, traslladar-la a extensió, per parlar-ne amb altres barris i 
tractar de donar-lis a xerradas de gent professinal un ambit una mica mes gran, amb l'objectiu de 
rentabilitzar-les (con perdón por la palabra).

3-  Es planteja elaborar un guió de tascas mínimas per la gent que cada setmana s'ofereixi desde 
l'assamblea per dinamitzar la seguent. Queda de la seguent manera. 

-Recollir  l'acta  de  l'assemblea  anterior,  per  obtindre  els  punts  als  que  s'ha  de  donar 
seguiment.

-Mirar si  hi han propostas  al  blog i  traslladar-les  al  ordre del  dia de l'assemblea per ser 
debatudes en ella. (es parlar de “tancar” les propostes al blog que es vagin debatin de cara a 
que cada grup no tingui problemas a l'hora de localitzar les propostas noves i  no hi hagi 
duplicitats)

-Durant l'assemblea, distingir entre temes que requereixen una decisió inmediata i aquells que 
son nomes sondeix de opinió, als que es donará un temps limitat de discussió. Aixó te com a 
unic  objectiu  no  quedar-se  debatint  infinitament  sobre  un  tema.  Sí  s'han  de  recollir  els 
resultats del sondeix. 

-Elaborar l'acte de l'assemblea que s'ha dinamitzat el mes rapid possible per donar temps als 
popers dinamitzadors de preparar-la. S'estableix un plaç de dos dies. 

-Enviar aquesta acta als nous dinamitzadors, al mail de l'assemblea perque sigui penjada als  
blogs i a n'en Sergi, que s'ha ofert com encarregat d'imprimir-la, fer-ne copies i ficar-las al 
punt d'informació. 
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4-  Es parla  de la Comissió de Barri,  que s'havia plantejat  quedes “allotjada” a  la  Comissió de 
Comunicació. Només hi ha una persona en aquests moments. S'enceta un debat sobre les tasques i 
competencies de les diferentes comissions que es van formar, a saber: Barri, Extensió (interior i 
exterior), Difusió. La assemblea havia decidit que las dues primeras fossin una mena de subcomisió  
de Comunicació, quedant Difusió com mes autónoma. Analitzant una estona el tema, s'arriba a la 
conclusió que las tres comissions están molt relacionades, i que:

Extensió interior i Barri tenen tasques i objectius molt semblans, dons les dues estan pensades per 
dinamitzar la presencia i la relació de l'assemblea i els seus objectius en el barri. Difusió es mes 
específica,  dons  es  dedica  exclusivament  a  imprimir  material  i  encartellar  o  repartir.  Es  fa 
“hincapié”, pero, en l'importancia d'aquesta tasca, la necessitat de que aglutini gent, dons es una 
tasca dura, per tant a de ser quelcom que es publicit permanentment a l'assemblea de cara a tenir 
ajuds puntuals i a reforçar la comissió. 

La reflexió col.lectiva  també serveix per definir les tasques de la comissió de comunicació, a saber:

Generar  en  “paraules”  i  expresions  gráfiques,  els  acords  i  el  sentir  de  l'assemblea,  organitzar 
l'informació generada i distribuir-la als blogs, mails etc. o a difusió perque l'imprimeixi. 

S'acorda proposar a l'assemblea fer una primera reunió intercomissions per acordar, definir i 
coordinar las tasques de cada comissió. 

− A banda d'aixó, s'expresa la necessitat de que la subcomisió de barri copsi el teixit associatiu 
i procuri trobar mitjants per que ambdós moviments (l'associatiu i l'assemblea) s'enriqueixin 
mutuament. La noia de la comisió proposa continuar una tasca ja començada per un grup de 
gent, que s'en diu Col.loqui del barri que camina en aquest sentit i que compren, entre altres 
moltes coses, el mapa sociogeográfic del barri que s'ha començat i que está penjat al blog.

− Tanmateix es  trasllada  la  proposta  de montar  una “red de apoyo mutuo” que ha fet  un 
company a aquesta comissió, que haurà d'analitzar el que ja hi ha al respecta i veure com se 
li dona forma per proposar-ho a l'assemblea. 

5- Proposta de fer una mena de bolletí informatiu. S'expresa la necessitat de potser no anar enviat 
info per mail de tot el que el blog recull, sino aglutinar l'informació en un format (tipus pdf per  
posar un exemple) i enviar-la nomes un cop a la setmana o dos. I comunicar per mail nomes les  
convocatorias. De cara a no “colapsar” mails.  S'acorda proposar a l'assemblea  que decideixi 
com vol rebre la informació, recordant també que, de fet, está tota bolcada al Blog.

6- S'han fet varies propostas de logo. Es decideix proposar a l'assemblea montar una enquesta al 
blog per triar el que a la majoria li agradi mes. També traslladar las votacions a la taula 
d'informació per aquells que no fan servir internet. 

7- Es van trobar un grup de persones per intentar escriure un comunicat sobre els fets ocurreguts 

al parlament. Van donar-li moltes voltes i no van trobar la manera de posar-se d'acord en com tractar 
el tema de la violencia. Vam parlar sobre el tema i vam arribar a dues conclusions

a) La necessitat inmediata del comunicat ja ha pasat. Els fets del 19 van aclarir i “devorar” 
argumentalment els fets del 15. Per tant, ara ja no hi ha pressa. 

b) El fet de no ser capaços de posar-nos d'acord ens ha fet reflexionar sobre el fet de que estem 
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devant d'un tema prou important, sobre el que cal informa-nos i parlar-ne entre tots. 

Malgrat en un primer moment s'havia pensat en proposar traslladar la xerrada del diumenge sobre la 
violencia al diumenge següent, degut a que hi ha una assemblea de barris a plaça Catalunya, em 
valorat l'importancia del tema i el fet que es molt probable que no tota la gent que vindría al debat  
anirá a plaça Catalunya, així que la comisió de comunicació  proposará a l'assemblea que sigui 
extensió que vagi a la plaça i que es faci igualment la xerrada debat.  Evidentment que aquesta 
decisió es al marge de las decisions individuals que optin per un lloc o per un altre.  També es 
decideix proposar que surtin de l'assemblea tres moderadors, on cada un d'ells preparan uns 
minixerrada de 15 minuts que pretendrá sentar las bases del debat i despres el moderarán. El 
debat que va propiciar el tema, tant en las reunions per fer el comunicat com a la propia reunió de 
comisió, ens va fer pensar que es un tema que mereix atenció especial. 

8-  Es va proposar nosequé de material gráfic que la plaça Catalunya vol repartir, pero la veritat,  
penso que al final no es va parlar. Suposso que es pot plantejar a l'assemblea. 

                                                            Agora de Sant Antoni, ultim dia de la primavera de 2011. 
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