
Acta de l’ Assemblea del dia 5 de novembre

Ordre del dia:

• Valoració de la jornada de lluita del Dimecres 31 d’octubre
• Repassar el calendari 
• UPF Feina
• Ocupació
• Vaga 14-N
• Altres organització.

Valoració de la jornada de lluita del dimecres
No vam poder fer pancartes ni encartellar per la pluja
Les xerrades van ser molt guais, sala bastant plena. A la 
xerrada de fora va venir gent de ciutadella i els ponents van 
estar francament be
Els pastissos van donar bastanta pasta 20€
Coses a millorar:
Potser hauríem d’haver fet més difusió de les xerrades entre 
PAS i PDI.
Tot i haver-hi bastanta gent hi havia els de sempre.
No es fa fer bona difusió. Evento Facebook es va fer tard i es va 
encartellar dos dies abans. 

Valoració final va estar bé, hi havia ponents i gent però 
l’organització estaría bé que anès per comissions que 
s’organitzesin fora de la Assemblea. 

Calendari d’accions ( Adjunto el calendari que han enviat per 
ESF)

CALENDARI A IMPRIMIR: 

Dia 5 de novembre a les 11h a Jaume I:
Recital de poesia. Organitza: Assemblea d'Humanitats

 
Dia 7 de novembre a les 19h al Pati de Roger de LLúria:
Debat: “El sentit de la pública en temps de privatitzacions” amb David Carmona.

 
Dia 8 de novembre a les 13:30 a l’aula  40.006:
Xerrada “Reforma laboral i precarietat” amb Jordi Joan. Organitza: Assemblea 
de polítiques.

 
Dia 8 de novembre des les  14 a les 16h (falta confirmar comissió):
Dinar Popular al pati de Roger de Llúria.

 
Dia 12 de novembre a les 11h al pati de Jaume I:



Presentació del llibre “La dansa de medusa” amb Raimunda Viejo i Marc 
Muntanyés. Organitza: Assemblea d'Humanitats.

 
Dia 12 de novembre a les 13h a l'aula 40.006:
“Perquè fem vaga?” a càrrec de David Carmona i altres estudiants. Organitza: 
Assemblea de Polítiques.

 
Dia 12 de novembre a les 20.00h a Poblenou :

Cinefòrum  “Autonomia obrera” i  debat:  “Què entenem per vaga?”. 
Organitza: Assemblea de Poble Nou.
 
Dia 13 de novembre a les 11h a Ciutadella:
Xerrada de l'OSU sobre preus, govern i mobilització a càrrec de Vera 
Sacristán, l'Albert Corominas i Jordi Mir.
Organitza: Assemblea d'Humanitats.
 
Dia 13 de novembre a les 16h a Ciutadella:
Cinefòrum a càrrec de l'Assemblea de Polítiques: "La educación prohibida”. 
Després debat amb l’assemblea de polítiques.

 

UPF Feina
No s’ha creat comissió. Si al final es munta una performance 
ens hi unim. (Ferran s’hi va posar en contacte). Sinó optem per 
un rollo més informatiu, repartim pamflets, adhesius i informant 
de les empreses de la UPFEINA.

Pre-Vaga
Calendari de xerrades ja s’enviarà

Ocupació: Dimecres 7 de novembre per preparar  tot el 
material, pancartes, debats… s’han de crear comissions( Això 
es va parlar a la CAUPF)
L’ ocupació de dijous es decidirà dimecres, depenent de la gent 
que som i els ànims. 

Comissió comunicació: Facebook, twitter. Cartells de la vaga i/o 
l’ ocupació(¿). 
Comi continguts: Octavetes de difusió + preparar els debats de 
dimecres a la nit
Comi. Accions: Algú de polítiques.(Encara no se sap)
Comi. cuina: Es farà una cafeta dijous a Jaume I

El dia 12 de novembre també ocupem.

TASQUES: Començar a fer difusió de l’ocupació, dels 
debats i dels cinefòrum 



Cinefòrum(Autonomia Obrera)+ debat

• Recital de poesia   el dia 13 organitza gent de for 

l’assemblea  Dimarts 13 a la 13.00
Taques: Demanar la tarima + megàfon

• Accions prèvies a la vaga: 
o Fer la pancarta  Dimecres 7 de novembre a les 18. El 

paper ja està a Poblenou
o MuralDimecres 7 de novembre a les 19h: Pintura negra, 

Rodillos.
 Enviar correu amb alguna frase que ens 

agradi.

Dia de vaga 14-n
Coordinació amb Poblenou: Anar al comitè de comitè de 
vaga de Poblenou per dir que el piquet passi per aquí .

Si aconseguim xapar la universitat ens unim al piquet de 
Poblenou.
SI no aconseguim xapar la universitat ajuda del piquet de barri

Altres: 
Organització. Comissió que organitzi les jornades de 
comunicació informativa i que munti una taula rodona i algun 
taller més. 


