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 Acta de la reunió del GRUP DE COMUNICACIÓ

Dia:  Dimecres, 22 de juny de 2022
Hora: 16:00h
Lloc: Carrer de Colom núm. 2 TR10, 1er pis (ESEIAAT-UPC).

Assistents: Beatriz Escribano, Francisco Rodríguez, Eva Nogueras, Sonia Giménez
S’excusa la Marta Rodríguez.

Ordre del dia: 

 Aprovació acta.
 Memòria OAT 2019/20 (repàs final) i la del 2021 (estructura) 
 Repàs Cronograma / calendari
 Llistat de Mitjans a enviar articles 
 XXSS Proposta Feed Instagram
 Altres comentaris sobrevinguts

L’Eva ens explica que la Marta ha acomplert els encàrrecs que tenia en el grup i li ha fet
traspàs. Deixa de treballar amb nosaltres per motius laborals.

1) Aprovació de l’acta anterior. El Paco expressa que abans de fer l’aprovació hem
de prendre l’hàbit de fer repàs de l’acta anterior i analitzar quins dels acords que
es van prendre queden pendents i quins ja s’han dut a terme.
Repassem acta de la reunió del 9 de maig.

-Punt 3: Al setembre es farà reunió per a reunificar criteris pel tema tarifa social.
-Punt 4:  La Cintia de l’AAVV Can Tusell va demanar paradeta de l’OAT a la

Festa Major del Barri i se’ls va dir que no per manca de personal.
-Punt 6: Tema informàtics: Paco  preguntarà com podem saber la incidència en

les XXSS (google analitics) 

2)  Memòria OAT. 

Feta la de 2019-2020 i es presentarà al Plenari del 14 juliol. La del 2021 serà
més ágil perquè ja tenim estructura base.

3) Repàs cronograma/calendari.

3.1-Hem de tenir un calendari propi de comunicacions al marge de la col.lab-
oració amb AEOPAS.
3.2-La Bea farà article sobre la nova Llei d’Envasos.

 3.3 -La Sonia farà article basat en entrevista al Joseba, sobre els Fons Next
Generation i el projecte de l’OAT.. La Bea concreta data trobada. 
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3.4-Pensar  quatre  esdeveniments  estratègics  (Fira  Modernista/Fira
Mediambient/ alguna festa temàtica com la de la Oliva o alters), en els que hi
hem de ser amb la carpa de l’OAT. Repartir-nos els llocs. Mínim 4 persones
per esdeveniment. Eva buscarà el llistat i decidim en quines hi podem ser.
3.5-Planificació xerrades o tallers: s’ha de fer una fitxa. El Paco envía fitxa
model a l’Eva per tal que els coordinadors de grup les tinguin I totes les fem
igual.

3.6-Cronograma actual per a fer publicitat.
3.6.1-   12  de  juliol   Tema  tallers  Edurne  (Fer  cartell  convocatòria)  .

Preguntar si té document.
      3.6.2- 14 juliol Plenari-(La Lluisa Melgares hauria de venir pq és el màxim
òrgan/ En Miqui preguntarà per les vies establertes- Montse Cano- per tal
que vingui-se li dirà a la Permanent).
      3.6.3- A concretar: l’Eva concretarà data per a dinar amb l’Anna Crispi, la
Lluisa Melgares, en Paco i la Bea. S’ha de tancar diferents temes (Seu de
l’OAT,etc).

4) Llistat de mitjans a enviar articles.

4.1.-Tenim el contacte del director de redacció del DT, en Miquel Àngel Duch
mail: miguelangel  ---  XXX  --   @  
Telèfon diari: 93.728.---
La Sonia explica que el cap de redacció comunica que una política del Diari
és l’exclusivitat dels articles que publica. Hem de decidir què fem.
4.2. L’Eva penja al drive l’excel amb els contactes que tenim dels mitjans.
-Els hem de convocar als actes que fem (plenari 14 de juliol…). 
.

5) Proposta Feeds…es repassa el que tenim fet fins ara.

6) Sobrevinguts.

La  Coordinadora  agraeix  la  col.laboració  dels  integrants  del  Grup  de
Comunicació.


