
#Acampadamasnou 

– Documentació general per a la difusió -

1 . La llista de distribució com a eina per a la coordinació i difusió  
interna de les comissions

1.1 Introducció 

Per tal de poder coordinar-nos mitjançant el correu electrònic, de forma eficient, des de la comissió 
de difusió s'ha decidit redactar un document que reculli els principis de l'ús d'aquesta eina. Això ens 
ha de permetre que tots podem compartir material de forma distribuïda  dins i entre les diferents 
comissions.

Una llista de distribució és una eina que permet a grups grans i dinàmics de persones organitzar-se 
de forma senzilla, usant el correu electrònic, entorn a un projecte comú. Les llistes es composen de 
membres, que podran afegir-se o donar-se de baixa de les llistes, mitjançant eines públiques i a 
l'abast de tothom. La idea general de la utilitat d'aquesta eina és que un membre de la llista que 
envia un correu electrònic a l'adreça genèrica del grup (llista de distribució), farà que aquest sigui 
rebut per tots aquells i aquelles que estiguem subscrits al grup. Un dels avantatges d'usar una llista 
de distribució és que no ens caldrà demanar ni gestionar l'alta i baixa dels usuaris de la llista, 
cadascú podrà fer-ho a voluntat nomes seguint les instruccions que es detallen en aquest mateix 
document.
 
Abans d'entrar en l'us concret de l'eina presentarem el esquema actual que s'ha proposat per a la 
coordinació de l'acampadamasnou. Com ha resultat de la assemblea del 23 de Maig estem 
organitzats en tres comissions, per a les quals usarem una llista de distribució. Així doncs tindrem 
tres grups que disposen d'una adreça de correu electrònic genèrica.

GRUP / GRUPO                                     CORREU ELECTRONIC / CORREO ELECTRÓNICO

acampadamasnou-accio      acampadamasnou-accio@googlegroups.com
acampadamasnou-logistica                     acampadamasnou-logistica@googlegroups.com
acampadamasnou-contingut                   acampadamasnou-cont@googlegroups.com

Recordant el que hem explicat a la introducció: Si formem part d'un del grups, per exemple d'acció, 
podrem fer arribar un correu a tota persona que pertanyi al grup enviant un correu electrònic a la 
adressa acampadamasnou-accio@googlegroups.com



1.2 Ús de l'eina oferida grtuïtament per l'empresa multinacional google

1.1.1 Afegint-nos a un grup de treball

Si no disposem d'adreça de correu electrònic, podrem anar a https://www.google.com/accounts/ i 
crear un compte de forma gratuïta.

Si ja disposem de correu electrònic podem enviar un correu a les adreces que serveixen per a 
realitzar les altes als grups.

Difusió:           acampadamasnou-difusio+subscribe@googlegroups.com
Acció:             acampadamasnou-accio+subscribe@googlegroups.com
Continguts:     acampadamasnou-cont+subscribe@googlegroups.com

Rebrem un correu de confirmació al que haurem de respondre per acabar el registrar-nos. Un cop 
haguem fet això ja formem part del grup!

1.1.2 Baixa de grup

Podem donar-nos de biaxa del grup enviant un correu electrónic a les següents adresses

Difusió:         acampadamasnou-difusio+  unsubscribe@googlegroups.com  
Acció:           acampadamasnou-accio  +  unsubscribe@googlegroups.com  
Continguts:   acampadamasnou-cont  +  unsubscribe@googlegroups.com  
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