
ASSEMBLEA UPF POBLENOU 29/10/2012

VALORACIÓ 25-O

- Va faltar temps en relació a l’organització/difusió dins les assemblees. 
- Va haver-hi manca d’implicació de la gent de les assemblees i també 

per part de la pudup.
- En aquest sentit, cal valorar quines accions es volen fer emmarcades 

dins la nostra lluita, i quins esforços volem dedicar a cada cosa. 
Considerem que l’acte de l’altre dia era important. 

- Valoració positiva del ressò que va tenir a la premsa.

31-O Poblenou

Programa

11h encartellar i fer pancartes i muntar paradeta.

12h xerrada revolta global

13h xerrada sindicats combatius

Xerrades

- COS confirmat
- CNT i CGT no han contestat!
- Número telèfon CGT Barcelona 933103362
- S’estan intentant moure contactes, però el temps se’ns tira a sobre
- No s’ha contactat amb intersindical perquè no ha convocat vaga pel 

dia 31, que era un dels criteris que es van decidir en assemblea per 
decidir els ponents. 

Cartell

- Ja està fet i no s’hi faran més canvis. 
- Dimarts 30 a les 12:30 a la Pl. Gutenberg per encartellar.
- Ara per ara, la impressora sembla que funciona. 

Materials

- Rollo de pancartes i tintes 
- Paper d’embalar per mural
- Cola i cubell (n’hi ha al despatx), escombra
- Taules: 

o Tenim 3 taules i cadires 
o Tothom ha d’aportar el que pugui de menjar i beure.
o Estaria bé imprimir el comunicat de suport de la pudup
o Estaria bé imprimir octavetes pel dia 14 (si n’hi ha)

- Murals:
o Mural en paper, de temàtica general amb missatge per 

mobilitzar l’estudiantat. Es pintarà a la plaça per tenir més 
visibilitat.

o Queda un mural pendent. Comentar properament.

UPFeina (dimecres 7):
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- Economia està treballant en l’elaboració de l’octaveta.
- Estaria bé portar el megàfon.
- Cal insistir en la comissió acció --> Polítiques i humanitats han 

convocat una CAUPF pel dimecres 31 d’octubre a les 15:30 a 
pati jaume I/aula de l’estudiant(?) per tractar la UPFeina i la vaga del 
14. 

14-O

- Dilluns 5, a les 12h, passaclasses 
- Dimarts 6, convocar Àgora --> a l’email de polítiques que convocava 

la caupf, hi deia que hi havia una àgora convocada pel 31 a les 14h. 
Algú en sap alguna cosa? Urgent, perquè si no s’ha de convocar ja

- Cartell: M farà cartell si és que no se’n fa cap des de la pudup. Se’n 
va comentar algo, a la plenària o a mobilitzacions?

- Dilluns 12: queda pendent acabar de decidir si ocupem o no 
o Si no ens quedem, cal estar el 13 a les 8h a la uni per fer 

piquets;  ja tenim l’experiència dels piquets de la vaga 
passada.

o Veure acta pudup
- Dimarts 13: 

o 8-9h piquets informatius
o 11-12h recital poètic reivindicatiu (fer difusió i E parlarà amb 

aula de teatre)
o 13-14h piquets informatius
o Hora quedada ocupació?

- Dimecres 14:
o Ens hem de coordinar amb la resta del piquet del barri --> 

parlar amb l’assemblea social de Poblenou i contactar amb el 
comitè de vaga

Continuitat:

- No ha donat temps a parlar d’accions de continuïtat.
- Trobem interessant la proposta del professorat rellevant, però no 

entenem com hi podem donar suport. No se’ns acudeixen ponents --> 
Les persones que van anar a la pudup, que ho especifiquin. 

Punts pendents (ordre cronològic):

- Ponents cgt i cnt 31-O.
- Concretar convocatòria Àgora.
- Octavetes i cartells 14-N, si n’hi ha imprimir; si no n’hi ha fer i 

imprimir.
- Què fer 12 nit
- Difusió recital poètic
- Difusió ocupació
- Piquet del barri
- Valorar propostes continuïtat del 14, persones pudup poden acabar 

d’explicar.


