ACTA ASSEMBLEA POBLENOU 8/02/2012
-absència d'ordre del dia, sento el desordre!Reunió CEUPF de dijous passat:
−

Comissió comunicació  Cal fer difusió del CEUPF???
Hem parlat que potser no seria necessari crear comissions fixes dins
del CEUPF, ja que és més aviat un espai “institucionalitzat” per la
universitat, i l'hauríem d'utilitzar més aviat de suport per a
coordinar-nos les assembles, enlloc de fer girar la nostra activitat
entorn seu. Per això, a més, ens hem qüestionat la necessitat de
fer-ne difusió.

Tot i així, en vistes a la Vaga que s'acosta i per a futures mobilitzacions
concretes i puntuals si que potser seria adequat “centralitzar” d'alguna
manera el missatge de cara a fer més ràpida i eficaç la creació d'octavetes i
cartells unitaris i la seva difusió a tot l'estudiantat.
−

secretariat tècnic: Estarà format per tres persones sense veu ni
vot, que serviran com a enllaç entre la vicerrectora i el Consell
d'Estudiants, passaran acta... en fi, tasques més aviat
d'administració. Seria bo que hi hagués gent de diferents assemblees,
i encara millor si hi hagués algú de Poblenou (pel tema campus).

Algú que vulgui formar-ne part? (ho parlem dimecres que ve)

Reunió CAUPF-CEUPF:
dijous a les 13.00 a l'aula d'estudiants
Servirà bàsicament per a Convocar L'AGE i la Vaga
Després s'aprofitarà per fer una llista de material comú que necessitem.
Nosaltres proposem: fulls (A3 i normals), cartulina, celo, fotocòpies, plàstic
de pancarta, retoladors, megafons?/altaveus (propi de cada
assemblea/facultat) (algu el va trobar per 70 €).

VAGA 29F:
−

A la reunió de la CAUPF de dijous 9-02 es convocarà una Assemblea
General d'Estudiants per el dimecres següent.

−

Difusió: Octaveta vaga passada modificada. A més, hem de fer el
pancartes i cartells amb cartulines.

−

Tenim 50€ per material

−

−

Pelis: Hem quedat que farem una peli-debat cada vespre a les 7.30
(dependrà de l'hora que tanquin les aules). A partir de dimecres fins
el dimarts.S'ha de demanar una aula i preguntar fins a quina hora ens
hi podem quedar
−

Propostes (d'aquí a divendres ens les mirem, i així podrem decidir
els temes dels debats, o canviar-ne alguna si no ens semblen
adequades). Encara està obert a propostes!!!:

−

Servidumbre moderna

−

1a part Siglo del Individualismo documental

−

La doctrina del shock

−

Capitalismo: una historia de amor: maria

−

Yo, Puta

−

Peli director italià

Cartells: per a començar a fer-ho visible, en acabar aquesta
setmana, fem un cartell-programa amb les pelis que es passaran,
anunciant que després hi haurà debats (sense especificar). La
setmana que ve hi afegirem més detalls, resums pelis (o no), i el
tema del debat posterior.

Altres:
−

Reclamar despatx i aula fixa per reunir-nos. Despatx associacions?

−

Penjar pancarta assemblea: Quedem dijous a la 13.30 al “pati”.

