
ACTA 08/05 Assemblea UPF Poblenou 

VALORACIÓ DIA 2 

- Va faltar participació per part dels membres de l’assemblea 

- La gent que no li vagi bé venir, que també enviï un e-mail dient-ho, perquè si no, els 

que sí que hi van no es poden coordinar tan bé. 

- Va haver-hi massa poca difusió 

- A nivell d’Internet, el dia 2 va haver-hi molt més seguiment. Hem vist que la gent s’està 

inquietant, caldria aprofitar-ho. 

- No sabem si l’altra vegada de venda de pastissos va sortir molt millor perquè hi havia 

aquell acte que havien muntat els de comunicació... 

- Conclusió: per com s’havia muntat la idea inicialment, hauria d’haver sortit molt millor. 

VALORACIÓ DIA 3 

- L’ocupació va anar molt bé. 

- Va bé, això de separar un dia per a difusió i destinar el dia de la vaga a accions.  

- De cara al futur, potser s’han de decidir alguns temes sobre a què dedicarem 

l’ocupació el dia anterior, pensant en el material o altres que puguem necessitar. 

- L’assistència a classe va ser molt alta. Però també hem de tenir en compte que a la del 

febrer també era vaga de professors, i que aquests van respondre molt bé. 

- Si és dia de vaga, s’ha d’insistir en aquesta idea. Amb anar a la mani no n’hi ha prou. 

Hem de treballar en l’estratègia comunicativa.  

Dimecres DIA 9 

- Probablement a les 13:15 hi hagi una CAUPF on es parli d’això. 

- A les 14:15 se surt de ciutadella 

- A les 15:30 és la reunió del consell de govern a Poblenou. 

REUNIÓ CLAUSTRE 

- La setmana que ve hi ha una reunió preparatòria i les claustrals (Maria i Lucía) hauran 

de portar propostes. Entenem que són a nivell d’estudiants i de campus. Qualsevol 

cosa que se us acudeixi les contacteu a elles. 

Dissabte 12 MAIG 

- Gran manifestació d’educació. 18:00  a Plaça Catalunya. Estem a favor de fer un bloc 

d’universitats (això s’ha d’acabar de concretar a la PUDUP). Qui s’hi apunta? 

Dimarts 15 MAIG 

- És dia d’accions. Però nosaltres no pensem en fer accions a nivell de campus, sinó en 

tot cas sumar-nos a les que surtin de la comissió educació... 

Dimarts 22 MAIG 



- Vaga d’ensenyament a primària i instituts. S’ha de veure a la PUDUP com queda, tant a 

nivell de professorat com d’estudiants.  

- Nosaltres proposem fer un bloc d’universitats dins la mani d’aquest dia. 

- A nivell de Campus, destinar el dilluns 21 a difusió i ocupar Poblenou a partir del dia 22. 

Parlar amb ciutadella perquè se’ns sumin. El dia 23 fer un dinar popular. 

ALTRES 

- Hi hauria d’haver una persona de l’assemblea encarregada de portar la part de diners. 

Comptar-los cada vegada que en fem, guardar-los a casa, i tenir apuntat el que es deu 

a cadascú i de què. Voluntaris? 


