ACTA DE L’ASSEMBLEA DE POBLENOU
Dia 15/10/2012
Ordre del dia:
1.- Valoració de la jornada de lluita
2.- Activitats de suport mutu
3.- Conferència dels Consells Socials de les Universitats Públiques
Espanyoles (presència ministre Wert)
4.- PUDUP
5.- Altres actes

1)
Ocupació:
- En general, no agrada la idea de no ocupar la nit abans.
- Caldria definir en assembles anteriors el contingut de l’ocupació.
- Donar-li més visibilitat al campus. Valorant tots els aspectes de
difusió hem de tenir en compte el poc temps amb què comptàvem,
però de cara a pròximes jornades es valora la proposta de donar-li
més visibilitat que només pancartes.
Jornada de lluita (vaga):
- Poc èxit entre els estudiants. En van assistir més a classe que en les
anteriors.
- Bon treball de difusió (altre cop recordant el poc temps).
- Possibilitat de fer activitats diferents, noves, “omplir el campus”...,
en següents jornades. (Idea de fer-ho en la vaga general)
- Per a futures mobilitzacions, avisar que els seminaris s’han de
canviar de data/anular si els alumnes volen fer vaga (difondre que es
tracta d’un dret). Possible creació d’una comissió encarregada de
dialogar amb els professors de seminaris/pràctiques.

2)
- Idea de crear teixit de suport mutu entre els estudiants, no en un
sentit de “copiar-nos” sinó de manifestar que Bologna “és una farsa”.
- Primeres idees: banc del temps; mercat d’intercanvi d’apunts,
llibres, dossiers de lectures...

3)
El 25 d’octubre (dijous a les 9 del matí) té lloc una reunió dels consells
socials a la UPF.
- Volem aprofitar l’acte per manifestar-nos (crec que a aquestes
alçades no cal especificar perquè).
- Coordinació entre assemblees d’estudiants, PAS i PDI, associacions i
sindicats.  Mail convocant a una coordinadora a Estudiants Sense
Futur i l’Àgora UPF.
- Comunicació a la resta d’universitats via PUDUP.
- Cal informació sobre la accessibilitat a l’acte: acreditacions?
seguretat? Per així decidir si podem fer una protesta des de dins o
una gran mobilització fora, o ambdues.

4)
El dijous a les 6h hi ha reunió de la PUDUP. Temes a tractar:
- Traslladar la nostra valoració de vaga.
- Difondre el què la coordinadora sobre la conferència de CS hagi
decidit.

5)
Proposta d’actes al campus: xerrada sobre les jornades de lluita,
esmorzars populars...

* Resum d’idees troncals tretes a l’assemblea: Cal acostar les
mobilitzacions (i l’assemblea) a la gent, per això ens proposem fer
activitats diferents. El què no volem, però, és obsessionar-nos en
aconseguir una gran massa ni deixar de banda alguns mètodes més
“conflictius”.

