
ACTA DIMECRES 11 DE GENER 

Ordre del dia tret de l’acta de l’assemblea anterior:

• Difusió
- Cartell permanent per a l’assemblea
- Manifest
- Fer pegatines informatives cada setmana
• Activitats
- Trivial de les retallades i situació univesitària
- Menjar popular
- Pel·lícula documental
• Reunió amb la Rodero dels sindicats i assemblees el 26 de Gener que 

inclourà els punts:
- Valoració de la vaga
- Anàlisi de la universitat d’avui.
- Consell d’estudiants
• Alliberament d’hores lectives

Difusió

Es decideix que abans de fer difusió necessitem finançament i es discuteix 
sobre les formes d’obtenir-lo.

Per a la pancarta s’ofereixen voluntaris 

Per a fer un logotip de l’assemblea es presta voluntària la Laia i es 
compromet a portar un esbós per a la setmana que bé. 

Activitats

Finalment, es proposa fer un dia on es facin diverses activitats per tal de 
fer-nos visuals i recollir diners. Es proposa fer-ho per a la primera o segona 
setmana de febrer per tal sense dia concret a decidir entre la disponibilitat 
dels que hi vulguem participar.

Es decideix que es faci “rastrillo” o parada amb llibres, CDs, DVD’s o altres 
objectes d’interès que tinguem a casa i que no utilitzem per tal de vendre’ls 
de segona mà.  També s’accepta fer un trivial gegant dibuixat al terra 
parlant sobre el Pla 2015, les retallades i altres temes d’interès social. 
També s’aprova fer un taller de llegir poesia eròtica que ja havien fet els de 
teatre anteriorment, i va resultar bastant exitós. A més, també es podria 
anar llegint fragments dels llibres que estem venent. La idea és fer activitats 
durant tot el matí fins a les 4 de la tarda més o menys, i s’obra a que s’han 
de fer més propostes la setmana que bé per tal d’omplir totes les franges 
segons la disponibilitat de cadascú. 

Acordem que per a l’assemblea de la setmana sapiguem, més o menys, les 
possibilitats que tenim de portar materials per a vendre’ls, a més de que 
s’hauria de buscar un lloc per guardar el material. 



Reunió amb la Rodero

S’acorda que la nostra postura ja es va expressar en l’anterior assemblea. 
Es diu que la jornada de lluita va resultar molt efectiva per que s’ha 
demostrat el descontent general, i que, per tant, si no han rebut el missatge 
és el seu problema: l’hem difós i se’ns hauria de tenir en compte. 

En quan al consell i a la universitat d’avui dia s’acorda que ja existeix un 
consens amb el que es defensava durant la ocupació.  

Ens hem de ratificar i continuar la lluita. 

Biblioteca

S’acorda una ocupació futura de la biblioteca per tal de demostrar el rebuig 
a la retallada soferta. Es diu que s’hauria de fer a posteriori de les activitats 
i la difusió i que es demanarà ajuda a les demès assemblees per que 
s’ajuntin a la convocatòria*.

*Això ja s’ha fet avui i totes les assemblees han acceptat a assistir i 
ajudar-nos en el que fes falta. 

Alliberació d’hores lectives

En general no hi ha consens degut a la desconeixença. Proposta de que si es 
decideix demanar-ho ens podríem posar d’acord tots els delegats de la Junta 
de Direcció i demanar-ho al deganat en bloc. 

Convocatòria de la propera assemblea per dimecres 18 a les 
14:00-14:30


