Acta de l’ 1 de febrer de 2012
-Lectura acta anterior
-Propostes d’activitats per la setmana anterior a la vaga
•

Dinar popular

•

Taller de poesies eròtiques recuperar el que ja es va fer i
incorporar-ne de noves amb noves col·laboracions.

•

“Mercadillo de trueke”

•

Sopar (temàtic)+ debat sobre els motius de la vaga,
motivacions, punts de vista. Després o abans de sopar passar
documentals com ara La servidumbre moderna, Yo puta, Cilo
individualismo( 4 parts—Maria), Doctrina del shock.

•

Taller de cartells amb frases, plantilles es començaria a fer
una semana abans de la vaga. El despatx de l’assemblea es
deixarà obert dilluns al matí fins a les 16.00h i dimecres tarda.
Cadascú s’hi podrà passar quan li vagi bé a fer el seu cartell
per decorar la universitat.

•

Octavetes amb contingut potent però esquemàtiques
(reaprofitar l’anterior)

•

Passar per les classes a explicar la vaga( repartir-nos les
carreres en grups de 2 o 3 persones).

•

Enganxar cartells

•

Enviar email perquè ho pengin com un avis a l’aula global

•

Fer un cartell amb un anunci de feina fals i falsificar cartell
Pompeu farra(¿)

•

Crear una comissió que s’encarregui de continguts i difusió per
gestionar totes les accions

-

MaterialDiners? CEUPF?-->ACLARIR

-

La contrasenya del blog, Facebook, twitter i correu( els correus que es
reben a l’assemblea reboten a tots) és :

-

(Els 900€ de la pancarta vam aclarir que no ens correspon a nosaltres
pagar-los ni fer-nos en responsables)

-

El estatus del consell encara no estan aprovats. Encara han de passar
per l’assessoria jurídica on el Moreso i té molta influencia. Per tal
d’evitar que passi com fa uns anys se’n ha de fer difusió a nivell
individual perquè no es puguin tirar enrere
- La pròxima reunió relacionada amb els estatuts es celebrarà el 2 de
febrer a Poblenou de 13.00 a 15.00 per aconseguir que en el pròxim
consell s’aprovin els estatuts.

-El manifest de l’assemblea ja està penjat al google docs i es pot
modificar i valorar.

