
ACTA ASSEEMBLEA de POBLENOU, 
18 de gener de 2011

Assistents: 8

Ordre del dia

- Difusió / constitució de l’Assemblea 

- Setmana d’activitats (per a la difusió)

- Participació en altres òrgans

- Biblioteca

- Difusió / constitució de l’Assemblea 

Logotip: en assembles anteriors ja es va acordar que una persona 
dissenyaria el logotip. S’ha descartat incloure en ell PAS i PDI com algú 
havia suggerit, ja que s’entén que l’assemblea és d’estudiants. Es va 
proposar usar com a element simbòlic la xemeneia que hi ha al pati de la 
facultat i també es va suggerir incloure la figura de les tisores (però aquesta 
última proposta va quedar a l’aire degut a que no és només per la qüestió 
de les retallades que es reuneix l’Assemblea).

Pancarta: és important crear la pancarta permanent de l’Assemblea. En ella 
s’hi haurà d’incloure la data i hora de l’Assemblea cada  DIMECRES a les 
14.30 (si va molt malament, que es proposin hores al e-mail de 
l’Assemblea). S’intentarà pintar dimarts vinent dia 24 (en principi ho faran 
tres estudiants; i qui s’hi vulgui apuntar). La qüestió es d’on aconseguim la 
pancarta.

Cartells: seria interessant anar enganxant cartells per la universitat del tipus 
amb frases curtes però cridaneres, de conscienciació (sobre la situació de la 
universitat, etc)

Manifest de l’Assemblea: per fer-lo es va acordar fer un GoogleDocs (va 
comentar que el podria crear) perquè cadascú pogués anar escrivint idees i 
composar, així, entre tots, el contingut del manifest. A partir d’aquí, es 
podran fer les octavetes.

Diners/finançament: seria important fer un pressupost. Es va comentar de 
posar 5€ (qui volgués) per poder anar fent les primeres coses. Tot i així, cal 
demanar els diners que reben les assembles per la simple raó de ser-ho.



Blog/twitter: si no ens anem errats, una persona havia comentat que s’oferia 
per portar una mica el tema blog/twitter. I òbviament, tota aquella persona 
voluntària que també s’en vulgui encarregar.

- Setmana d’activitats (per a la difusió)

Data: 2a setmana de febrer

Activitats a fer: 
uns prepararan una activitat teatral consistent en la lectura de poemes 
eròtics.
Vendre llibres de 2a mà: caldria saber si podem portar els suficients llibres 
cadascú per poder fer el nostre particular “mercadillo”. Els vendríem a 3€, 
més o menys.
S’ha proposat llegir poesia revolucionària, així com també el manifest 
que haurem creat. Per tant, fa falta un micro!
Intenció també de crear debats.

- Participació en altres òrgans

Reunió Rodero (vicerectora):  es farà el 26 de gener i al final també hi van 
les diferents assemblees. La particularitat és que la participació hauria de 
ser màxima: 2 representants mínim, però no hi ha límit, per tant, es va 
acordar d’anar-hi tots els que poguéssim.

PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública): s’hauria 
d’intentar  enviar algú de cada assemblea. (la següent assemblea es 
celebrarà el dimarts 24 de gener al campus del raval de la UB)

Comissió debat: s’ha creat una comissió que organitzarà debats 
interassemblearis mensuals. Es reuneix ¿els divendres? a les 14h. I caldria 
que la nostra assemblea enviés a dos o més estudiants

Mobilitzacions de la universitat pública: des de la PUDUP s’han proposat 3 
formes diferents de mobilització.  Els elements que es repeteixen en els 
diferents tipus proposats de mobilització són la manifestació i la prèvia o 
posterior ocupació d’espais universitaris (després, cada proposta té matisos 
i combinacions). El que s’ha parlat a l’assemblea és el fet que podríem fer 
una combinació de les opcions proposades (mirar més enllà del que diu la 
PUDUP):  fer unes jornades de reflexió a la facultat(molt important) – fer la 
manifestació conjunta (que haurem preparat i sobre la qual haurem meditat 
a les jornades de reflexió) – i finalment procedir  al’ocupació de determinats 
espais de la Universitat.

- Biblioteca de Poblenou



El tema d’ocupar-la o no (pel fet que tanquen abans i el cap de setmana no 
obre) es va comentar que s’hauria de debatre àmpliament, les diferents 
postures encara no estan clares.  Que cal fer una demanda fonamentada, 
per exemple, que resti oberta fins les 23.00h. I també molt important: 
obtenir el suport del personal de la biblioteca.


