
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE POBLENOU

Dia 8/10/2012

Ordre del dia:

1.- Explicar el funcionament de l’assemblea

2.- Motius pels quals convoquem a vaga

3.- Roda de presentacions (molta gent nova)

4.- Actes pels dies previs a la vaga 

5.- Actes pel dia de vaga

6.- Decisió de l’horari de l’assemblea

7.- Propostes d’actes a llarg termini

8.- Torn de preguntes

4 ) 

- Dimarts 9 a les 12.30h Cercavila per la Facultat (depenent del 
nombre de participants farem passaclasses o cercavila amb l’altaveu). 

- Dimarts 9 a la nit OCUPEM POBLENOU. Ens trobem a les 20.30 al 
pati. 

- Dimecres 10 hi ha el tall de carreteres (acció conjunta de la 
PUDUP). Com a UPF ens reunim a les 12h a l’àgora del campus de 
Ciutadella per anar a tallar la Ronda Litoral. 

- Dimecres 10 a la nit s’ocupa el campus de Ciutadella. L’assemblea 
de Poblenou de dimarts a la nit decidirà què fer el dia següent. També 
es decidirà el plantejament del dia de vaga en el marc del nostre 
campus el dimarts a la nit. 

- Un membre de l’assemblea anirà a la comissió de mobilitzacions de 
la PUDUP de dimarts 9. 

5)

- Serem a la porta des de les 8 del matí per fer piquets (es decidirà el 
model durant l’assemblea de dimarts a la nit).



- Anirem junts a la manifestació de les 12h a la pl Universitat. La 
UPF es situarà al mig.

6)

L’assemblea ordinària de la UPF Poblenou es reunirà cada dilluns a 
les 13.30h.

7) 

S’han proposat actes que podríem fer al llarg del trimestre:

- Aprofitar l’altaveu per fer actes més visibles: recitals, concerts...

- Esmorzars populars, seguint el model de l’any passat.

- Tornar a organitzar la Festa Major de la UPF. 

8)

- Què fem amb la vaga del sindicat d’estudiantes? No secundem 
perquè no té representació de la universitat. Les assembles de les 
universitats catalanes donen veu a la PUDUP. 


