
ACTA DE L’ OCUPACIÓ DE POBLENOU  21/05/12 

Ordre del dia: 

1. Què fem per demà. 

2. Intervencions molt claus 

3. CEUPF 

4. Economia 

5. Propostes 

 

1.  Aquest punt no l’escric perquè ja es van fer les coses i ens el podem estalviar, no? Si algú 

creu que millor que en quedi constància perquè ho pugui recordar amb molt d’amor quan 

passi temps, que ho digui i ho faig! 

 

2. He intentat organitzar una mica els punts que van sorgir, però és molt complicat perquè tot 

va lligat... A veure si més o manco ho he aconseguit: 

TREBALL CONTINU 

-Amb un dia que ens posem a fer difusió per a una vaga és complicat aconseguir que la gent 

s’hi afegeixi perquè s’ho troben de cop i potser no li veuen la utilitat  

-També pot passar que la gent no vegi com pròpies les reivindicacions. 

� Cal un treball continu d’informar i DEBATS per treballar arguments. 

-No ens haurien de preocupar tant pel nivell de participació i més pel treball continu/diari que 

fem. 

TEMPOS 

-Tot a vingut molt seguit i tenim la sensació que anem sempre un pas per darrera intentant 

que no se’ns escapi el tren. 

-Havíem de fer front a una realitat molt difícil aquest curs i per això s’ha hagut de fer així. 

-Però justifica el fi els mitjans? Enguany hi ha hagut processos molt poc assemblearis per 

complir amb una calendarització que se’ns havia imposat des d’altres espais. Potser s’han de 

fer menys coses (o cap) però respectant la naturalesa de les assemblees, els seus ritmes i la 

seva forma de treballar. 

�Hauríem de respecta el nostres tempos propis i prendre el temps que necessitem 

per fer les coses bé, i no haver de complir amb una “calendarització”. Més s’hi val una cosa 

ben feta que quatre a mitges. 

-Parlem molt de la immediatesa però cal fer DEBATS sobre mil temes entre nosaltres. 



FUNCIÓ ASSEMBLEA 

- Fins ara la nostra assemblea està sent reactiva, hauria de ser propositiva? 

-Hi ha qui entén que l’assemblea hauria de servir només per organitzar-se i que els debat 

s’haurien de tenir en altres espais (caldria crear-ne). 

-Però si no hi ha DEBATS és impossible que l’assemblea sigui propositiva. 

ROLS 

-Algunes persones assumeix més feina que altres. Això crea un desequilibri de responsabilitats 

i també pot crear problemes de rols dins l’assemblea. 

 �D’una banda hem d’aprendre a delegar i d’altra que cadascú/una es 

responsabilitzi/s’encarregui d’alguna cosa de tant en tant. Cal repartir la feina d’una manera 

més equitativa. 

EINES 

-També passa que hi pot haver gent que vegi les reivindicacions com a pròpies però no els 

mitjans (p.e. una vaga). 

-Cal un DEBAT sobre si la vaga és l’eina més útil/recomanable de què disposem. 

 �Cal fer DEBATS a les assemblees perquè se’ns pugui acudir mil maneres més 

d’aconseguir o de fer arribar les nostre reivindicacions. 

ACCIONS 

-Com reaccionem quan ens diuen “no podeu”? Ens quedem quiets/es o continuem? 

-Cal haver xerrat sobre el tipus d’acció i tenir-lo clar més que debatre-ho al moment. 

-Cal DEBATRE sobre els mil temes i arguments que ens portem a fer l’acció. Si tenim les idees i 

les raons clares podem ser més contundents/segurs. 

-Si tenim les idees i les raons clares fins i tot és més fàcil prendre decisions en poc tems (véase 

improvisar) i així hi ha més marge de reacció. 

DEBAT 

Com es veu, la necessitat de debatre surt a gairebé tots els punts. 

Debatre “sistemàticament” a les assemblees per: 

- Arribar a propostes (d’activitats, d’accions, etc.) i evolucionar en les formes de lluita. 

-Tenir les idees/raons clares i treballar arguments. També per formar-nos les unes a les altres. 

-Perquè els consensos siguin inclusius de tothom que participa a l’assemblea. Això crearia una 

major implicació. 



-Per cuidar que el funcionament de l’assemblea sigui adequat. 

Debats concrets proposats: 

-Funció de l’assemblea: reactiu o propositiu? 

-Relació assemblea amb altres sectors com ara la universitat com a institució, la resta 

d’estudiants i comunitat universitària 

-Quina universitat volem? 

-Quines són les reivindicacions i quines eines podem fer servir? 

 

3. Hi ha una reunió per a delegats/des aquest dijous 23. Creiem que seria convenient que hi 

anessin les/els delegats/des de les assemblees que controlin mínimament el tema CEUPF. 

 

4. Disposem de 52€ 

 

5. - Fer una pancarta ben bonica que pugui durar temps. Tenim algun contacte per aconseguir-

lo baratet?? 

- Fer pins contra les retallades, o la pujada de taxes o alguna cosa així i repartir-los a la gent. Hi 

ha una màquina a l’Ateneu Roig. Cal mirar quan val (Alaitz) i fer dissenys guais. També es farien 

unes quantes de l’Assemblea Poblenou per treballar la imatge corporativista ;) 

-Pintar el mur davant la uni amb un missatge que no sigui just per a la mani, amb un missatge 

més ample. 

-Fer servir #homoupf. 


