ACTA upfap9 25/02/2013
Ordre del dia
1. setmana de vaga
2. jornada mobilització 14/21
3. 8 de març
4. Altres

1. Setmana de vaga
•

25F
a) La valoració de la cercavila és negativa, ja que hi ha assistit molt
poca gent de les assemblees i molt poc pas i pdi. Això darrer, perquè
no ens vam comunicar bé amb ells.
b) La valoració del teatre combatiu és molt bona. S’ha corroborat que
allò que preocupa a la Pompeu és que es taqui la seva imatge, cosa
que es pot utilitzar com a eina de pressió.
c) se suspèn la ruta pel barri, per manca de temps i planificació nostra i
amb l’assemblea social del barri. Ho postposem de cara al tercer
trimestre
d) se suspèn el cinefòrum que havíem de fer enlloc d’això, perquè no
n’hem fet difusió, ja que no ens han assignat aula
e) A les 20h a ciutadella hi ha una xerrada sobre el moviment estudiantil
al nostre context, dirigida especialment als Erasmus.

•

26F

16h xerrada sobre la privatització de l’aigua
18h xerrada sobre els desallotjaments del Poblenou
20:30 ocupem el campus de Poblenou
--> s’ha de fer màxima difusió de totes les activitats
Material cercavila pel campus sobre les empreses:
•

s’ha imprès el recull x 2, que està al despatx.
s’ha de comprar paper vermell.
Es buscarà material per fer els plafons

27F

8h Piquets informatiuus
10h Concentració “Senyalem els culpables polítics” a Arc de triomf (PUDUP)
14h cercavila sobre les empreses al campus
16h Xerrada sobre el projecte global voices al català

Ocuparem bé a Poblenou bé a ciutadella
•

28F

10:30 concentració a l’Àgora de ciutadella
12:30 manifestació a plaça universitat
17:30 concentració al campus d’upf ciutadella per donar suport a la marxa
d’aturades (PUDUP)

2. Properes mobilitzacions
14 març – donem suport a fer una manifestació a la tarda
21 març – no podem assumir res, ja que estem d’exàmens

3. 8 de març
Dimarts 5 de març a les 13:30: Imatges femenines fora dels cànons de
bellesa pel campus.
Tasques pendents: redactar un comunicat.

4. Altres
Com donem continuïtat als GFC (grups de formació crítica) al nostre
campus.
Crearem una altra web
Aquest blog hauria de servir tant per informar sobre les activitats que anem
fent, com per penjar-hi continguts relacionats amb les matèries.
Convoquem una assemblea oberta pel dijous 7 de març a les 14:00
perquè gent interessada concretament en aquest projecte s’hi pugui
implicar.
Tasques pendents:
Cal fer un cartell.
És important contactar amb les possibles interessades que han anat venint
a les diverses jornades ComunAlt.

