
COMISSIÓ DE DIFUSIO 14N 07/11/12

Assisteixen: Auditoria del deute Endavant, Assemblea Gràcia),  Papers per tothom 
Comissió Laboral Sants.

ORDRE DEL DIA

1. Manifest/octaveta

2. Xarxes socials

3. Premsa

ACTA

1. Manifest/octaveta: Es presenta el manifest que es va redactar mitjançant la 
Coordinadora laboral.

Quedem d’acord que es modificarà, se li vol afegir tema deute i altres, per 
això s’enviarà mitjançant un titan pad. 

Data màxima per les correccions, demà dijous 08/11 per la nit.

Es demanarà a dissenyadors amics perquè li afegeixin disseny gràfic i per fer 
el cartell, aquest haurà d’estar enllestit el divendres com a data màxima.

La idea desprès és penjar-ho al facebook, al blog de la coordinadora i enviar-
ho per email a tothom amb la finalitat que qui vulgui, els  imprimeixi i li facin 
difusió.

Es farà amb el  logo de la coordinadora i  sense per tal  que qui  vulgui  ho 
utilitzi.

2. Xarxes socials:  la idea és obrir un altre titan pad perquè la comissió de 
difusió faci  propostes de tres possibles hastag, un pels dies previs a la vaga i 
mani, un altre pels dos dies previs ( per anar escalfant l’ambient)  i un altre 
pel mateix dia. 

Es preguntarà també, a la gent que té molta més experiència en twiter, pels 
hastag que poden ser més adients 

Quan es decideixin quins, passar-los-hi a les assemblees i diferents col·lectius 
perquè els utilitzin i es  pugui fer que siguin  trending topic.

Es fan propostes com ara: 14N surt al carrer

             14N ocupem el carrer

             El 14N faig vaga...

Auditoria del Deute se’n ocupa del estriming (s’afegirà l’estriming al hastag).

3. Premsa:  la Homera farà demà al  matí,  una nota per enviar a la premsa, 
vaga, mani i raons.

El  llistat  de  mitjans  de  comunicació  l’enviarà  Auditoria  del  Deute  a  la 
coordinadora. Des d’allà s’enviarà als mitjans.

En aquesta nota de premsa s’inclourà la roda de premsa que els companys de 
telefònica donaran el 14N al matí, 12h.Mitjançant l’email de la coordinadora 
s’informarà a tothom d’aquesta nota.              


