Acta AP9 – dia 11/02/13
Ordre del dia:
1. Jornades de comunicació
1.1. Taula rodona
1.2. Cafeta
1.3. Actes propera setmana
2. Setmana de vaga
2.1. Assemblea per preparar la vaga - dijous 14
2.2. Calendari UPF
2.3. Jornades de 24 h
2.4. Ruta pel 22@
3. Vaga 28F
3.1. Acció dia 27F
3.2. Vaga 28F
3.3. Continuïtat
4. Reunions
1. Jornades de comunicació:
1.1. Taula rodona (dimecres 13):
– S'aprova el guió que s'enviarà als ponents (només cal revisar la durada).
– S'afegeix un altre membre per fer de moderadora (total 2 moderadores).
1.2. Cafeta Ateneu La flor de maig (dijous 14):
– Fer el cartell (o com a mínim l'esdeveniment al Facebook) i difondre'l des de ja. Molt
boca-orella a altres assemblees i amics. Anunciar a la taula rodona i a l'assemblea de dijous.
– Comissió cuina: han sortit encarregats de fer humus, truita, quische i coca. Qualsevol membre
de l'assemblea que vulgui fer alguna altra cosa convertible en pitxo pot portar-ho.
– No hem de portar beguda.
1.3. Actes setmana vinent:
– Xerrada Palestina: confirmada. (C. dirà hora i dia)
– Anàlisi crítica del discurs (professora traducció): es manté per dijous 21 (C. dirà hora).
2.Setmana de vaga:
2.1. Assemblea per preparar la vaga - dijous 14:
– Ja tenim l'ordre del dia llest i aprovat.
– Portar proposta d'ocupació: dia 27 ocupar per fer un piquet informatiu el dia 28 (per no repetir
errors de vagues anteriors). + Possibilitat de ocupar també dia 26 per fer piquet informatiu el
dia 27 (perquè ningú tingui excusa de què “no ho sabia”) --> després aniríem junts cap a Arc
de triomf (10.30 – Acció “assenyalem els culpables” PUDUP).
– Parlar amb el PDI i PAS (que vindran a l'assemblea) perquè estiguin amb nosaltres els matins
als piquets.
– Des de la setmana anterior visualitzar l'ocupació amb tendes.
– Molt important tenir l'altaveu carregat (durant dijous al matí).
2.2. Calendari UPF:
– A les accions de Ciutadella, l'Assemblea de Poblenou hi dóna suport però només hi
assistirem/participarem a títol individual.
– En el cartell del calendari hi aparèixen actes organitzats pel SEPC que no estan firmats com a

tals. Cal enviar un mail a 'estudiants sense futur' perquè es signin.
– Les comissions treballen a bon ritme.
2.3. Jornades 24h – 26F:
– S'ha creat una comissió des de la PUDUP amb estudiants+PDI. Es reuneix dimecres 13 a les
5h a UB Raval.
– (Segurament) Es reuneix la comissió de la UPF dimecres al migdia.
– Actes Assemblea UPF Poblenou:
-- Xerrada de la Plataforma 'Aigua és vida' confirmada. (17h aprox?)
-- Xerrada desallotjaments del Poblenou confirmada. (19h aprox?)
-- Recordar que també cal altaveu.
2.4. Ruta pel 22@: 25F/27F
– Cal parlar amb l'Assemblea Social del Poblenou per obtenir les dades i demanar col·laboració
(enviem un mail). Si algú pot anar presencialment a l'assemblea que ho digui!
– Recopilem pel nostre compte informació de les empreses del 22@, relació amb la UPF,
màsters privats de la UB...
– Arran Poblenou dóna suport.
– Quan podem fer la 'mini ruta' per dins el Campus? Pensar-hi i pensar el format.
3. PUDUP – Vaga 28F:
3.1. Acció dia 27:
– 'Assenyalem els culpables'.
– Trobada a Arc de Triomf a les 10.30h (nivell PUDUP).
3.2. Caga 28F:
– Manifestació a les 12.30h a pl. Universitat.
– Ja s'han imprès els cartells. Es portaran a Ciutadella però també n'hi ha per nosaltres, els hem
d'anar a buscar i encartellar.
– El manifest sortirà en molt breus.
– Calen voluntaris pel cordó de seguretat de la manifestació.
– El PDI anirà en bloc al final perquè no els hi agrada l'actitud violenta d'alguns manifestants.
– Es fa un book bloc.
3.3. Continuïtat: Convocatòria 14/3
– Proposta de mobilització / jornada de lluita. Només hi ha dues setmanes entre 28F i 14M però
es pot veure com una acció constant, enfocada a donar continuïtat a la lluita.
– Proposar d'avançar la data de convocatòria del calendari del SEPC a aquesta ja que hi haurà
mobilització a molts punts de l'estat. A més, la setmana següent Pompeu ja està d'examens i
no podria participar-hi.
– Si s'aprova a la PUDUP, cal convocar-ho a la roda de premsa del 20/2.
4. Reunions:
– Comi mobilitzacions PUDUP: dijous 18h UB Raval.
– Assemblea PUDUP: divendres 18h UB Central.

