
Acta Assemblea UPF Poblenou 29-05-12 

•Proposta d'ocupar la Biblioteca

- Com a reivindicació de la pròpia Biblioteca, per sumar més gent que s'afegiria i continuar amb les reivindacions 
clàssiques.

- Començarà el Dimecres 7 de juny

- Es planteja que hi hauran sopars (reciclats o cuinats per nosaltres en alguna de les cases de la gent de 
l'assemblea que viu a prop, surten voluntaris) cada dia i s'aprofitarà per fer debats i informar a la gent nova que 
vingui de la situació. 

- Es posarà un paper per recollir firmes per que obrin la Biblioteca el cap de setmana a la porta.

- La idea és que hi hagin sacs, tendes de campanya a la porta, cartells, etc. i fer visible que la Biblio estar ocupada.

--> TASQUES

- 2 pancartes per la difussió --> Divendres a les 11h a la Pl. Gutemberg per fer-les ->H i Cl hi aniran segur. 
- Octavetes --> 

• Info--> M
• Maquetar-les (?) --> Voluntari per maquetar

- Cartell + evento Facebook --> Voluntaris per fer el cartell i l'evento

--> Feu les esmenes que cregueu a la proposta i confirmeu els que us unireu a l'ocupació per saber amb 
quanta gent es compta.
--> Haurien de sortir les persones que s'encarreguessin d'aquestes tres tasques per poder començar amb 
la difussió dilluns mateix.

• Assemblea estratègica + sopar (i birres)

- Es proposa fer una assemblea estratègica per acabar de parlar el que no es va acabar de definir per l'ocupació 
(objectius, posicionament, organització interna de l'assemblea i debats sobre mètodes de reivindicació, etc).
- Estaria bé ajuntar-la amb la proposta de sopar i birres i fer-la més relaxada un dijous o un divendres al 
vespre---> PROBLEMA: Si no és aquesta setmana, coincideix amb l'ocupació de la biblioteca.
- Proposta de fer-la després d'exàmens (just després) per així fer també la valoració del curs i enfocar el curs 
que ve.

--> TASQUES

- Doodle per veure quan li va millor a la gent (aquest dijous o divendres, o després d'exàmens) --> Cl
- Quan surti el dia, haurà de sortir gent per preparar una mica els temes en funció del que es va parlar a l'ocupació 
(i d'altres que interessi parlar). 



• Assemblea General del Dijous

- Des de l'assemblea de Poblenou portarem aquesta proposta:
--> Que cada facultat s'encarregui de passar per totes les classes i fer difussió del decret Wert i, esperem, del 
posicionament en contra del rector a les taxes, per així informar i motivar el personal, abans de convocar una 
segona AGE preferiblement per dimecres que ve on ja es faci una proposta d'acció/ mobilització.

--> Dimarts seria convenient convocar una Àgora per parlar de la reunió amb el rector i de les mobilitzacions de 
final de curs. 

--> TASQUES

- Avui he parlat amb en R (de l'Àgora) i m'han dit que encantats de convocar una Àgora, dijous després de 
l'assemblea i en funció al que hagi sortit de la proposta, enviem el correu convocant-la.
- Si no s'assumeix com a AGE, nosaltres ho farem igualment a Poblenou, així que:

• De cada Facultat hauria de sortir gent per fer aquest passaclasses, es pot aprofitar el PDF que 
va passar l'Hèctor per fer una presentació.

--> Altres
- A la Reunió de demà amb el Rector en principi hi va l'Al.
- Divendres hi ha reunió de Claustre, l'esmena sobre la Biblioteca no es va poder presentar. 

A veure si surt gent per fer-ho :)
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