Acta Assemblea de Poblenou. 18.02.13
1. VALORACIÓ CAFETA
-

Recaptació:

·Beguda: 112 €
·Menjar: 72 € (96 - 24 € que es van invertir prèviament)

-

Queixes i coses fetes malament:

·No vam netejar correctament
·Vam tancar massa tard (per la pròxima
caldria prefixar una hora de tancada, per
organitzar-nos millor)
·Es va trencar un micro i un jack (cal
parlar amb l’assemblea per veure com ho
sufraguem)

·Van entrar persones que en principi no
eren benvingudes (vigilar la pròxima)

-

Valoració general:

Tot i els diversos imprevists, la cafeta fou un èxit i la
recaptació molt bona

2. PUDUP

-

Convocatòria 14-Març:

·Es planteja fer una mobilització aquest dia, dia
de vaga a l’estat espanyol, per donar-li
continuïtat al moviment després de la vaga del
28F. Com que creiem que no tindrem forces
per altra vaga pel 14-M, es recolza la proposta
d’una manifestació com a acte central de la
mobilització. Cal tenir en compte que en el cas
de la UPF la vaga del 21 de mars no tindrà cap
efecte, docs es setmana pre-exàmens i sense
classes.

-

Book Block:

·Encara no està clar que es vaja a tirar
endavant des de PUDUP. No hi ha una posició
de consens a l’assemblea. Tot i això en cas de
tirar endavant, com a mínim, hi participarien o
donarien suport algunes persones de
l’assemblea.

3. VAGA 28-F

-

Pancartes :

· Dues pancartes: una de la vaga en general i
altra de l’ocupació al campus.
Encarregat de comprar el material Miguel
(agafa 20€ de la caixa)
Elaboració de una pancarta Oscar i Guillermo
Cal gent per fer la segona pancarta.

-

Octavetes:

·Cal recollir-ne 200 a Ciutadella.
·N’imprimirem més nosaltres amb la
impressora del despatx o demanarem que ens
ho imprimeixi PAS.

-

Ruta 22@ (25-F a les 18 h.):

·Cal contactar amb les associacions del barri
per tancar-ho
·En cas de que falle es farà un Cinefòrum a la
uni, amb el docu Catastroika (18:00 h)
Cal demanar aula per si de cas.

-

Ruta a la UPF (26-F; 14:00 h): ·Fer uns plafons per difondre i enganxar-los al
campus el dia 25. Si podem fer la ruta amb el
micro el dimarts 26.

-

Classes al carrer (26-F):

·Tan sols queda tancar l’hora de les xerrades.
En principi Agbar a les 16 h (contacta Oscar) i
Poblenou cap a les 18 h (contacta Maria)

-

Ocupació:

·En principi s’ocupa el dimarts 26, s’aprofita per
encartellar, i el 27 al matí es fa piquet
informatiu a les 8.00 h.

