
Acta upfap9 26-11-12

1- Horaris Biblioteca (seguiment)

• En el moment de l'assemblea no havíem revisat si es complien els horaris.
• La responsable ho ha comprovat i no es compleixen.
• Vam dir que si no es complien havia que rellançar aquesta mobilització

2- Intercanvi/Banc de lectures (seguiment)
• El cartell ja està fet
• Ja ha sortit responsable per contactar amb la biblioteca

3- Jornades de Comunicació alternativa (seguiment)
• Diverses propostes que es tindran en compte a la reunió de la comissió (interpretació, 

publicitat i audiovisuals)
• Ara mateix la comi són 7 persones totes de periodisme estaria bé que s'afegís gent dels altres 

estudis que podem englobar sota l'epítet “comunicació”
• Primera reunió DIMARTS 27  a les 18h, punt de trobada plaça Gutenberg
• Dilluns 3 assemblea “extraordinària” en la que la comi presentarà la proposta i s'acabarà 

de tancar el tema, cal fer difusió (virtual i interpersonal) de que es tractarà aquest punt.

4- AG a Ciutadella per valorar la vaga
• Dijous al migdia Humanitats i Polítiques van dir de fer una assemblea general per valorar el 

14N,
• Des de Poblenou ho veiem bé
• No s'ha concretat hora ni fet difusió

5- Acte de suport a Palestina
• Es creu convenient fer un acte de suport a Palestina després de l'agressió dels últims dies a 

Gaza
• Hem concretat fer una concentració en la que farem un mural i omplir el campus de cartells 

amb dades sobre la situació Palestina (fonts: Amnistia Internacional, Pau Sempre, etc.)
DIMECRES A LA 13h a la plaça Gutenberg

• Ja està fet el disseny i han sortit responsables per buscar les dades i comprar paper (el que hi 
ha és massa fi per dibuixar sense que es trenqui) 

6- Acte contra la violència de gènere (seguiment)
• Es planteja posposar-ho a començaments del pròxim trimestre per manca de temps

7- Altres
• Es recorda que vam decidir donar presencia a les direccions virtuals (blog, twitter, facebook) 

en els cartells, pancartes, etc.


