
Dijous, 27 d'Octubre de 2011

Acta Assemblea Comunitat Universitària

Assistència aproximada: 30 persones.

Ordre del dia
0. Exposició comissions
1. Vaga
2. Eleccions representants
3. Avaluació

0. Exposició comissions

Difusió
S'ha fet el cartell però no s'ha repartit.
Es proposa que s'imprimeixin els cartells i es repartesquin a l'assemblea i els pengem 

entre tots.
S'ha de fer un esdeveniment per la performance d'infraestructura.

Infraestructura
Es proposa fer la performance d'imitació de biblioteques. Dia 3 a les 11.00 h al 
Ramon Llull.
S'ha passat el text i es fa una petita modificació. Es proposa que s'afegeixin els 

acomiadaments al text.

La reunió serà acordada per mail.

Economia
Es penjaran els comptes des del 2008 al 2011.
Es creu que hi pot haver possibles casos de corrupció.

Educació
Es llegeix el text proposat des de la comissió per difondre la vaga.

1.Comissió de vaga
Van decidir que es dedicaven a organitzar-la però no a fer el discurs.
Manifestació: es proposa sortir de la plaça del tub com a les anteriors manifestacions. 

Acabaria davant el Consolat de Mar. 
S'ha de discutir si s'ha de comunicar o no la manifestació.
Creació de piquets informatius. Entrada d'aules, bars... 
Intentar aconseguir el suport des de tots els llocs.

Coordinació entre tots els instituts i la universitat, sense posar aquesta per davant 
dels instituts.

S'ha de fer difusió.



Dijous, 27 d'Octubre de 2011

1. Vaga

Es proposa fer una reunió amb entitats relacionade amb la educació pre preparar la vaga.

Es proposa utilitzar les taules informatives per difundir la vaga i informar. Es xerra de la forma de 
posar les taules. 

Es consensua que dimecres es farà difusió a la universitat.

Evaluació fins ara
Encara es massa prest per realitzar evaluacions perque no s'han fet accions.
Falta empoderar als participants de l'assemblea perque no s'estan donant tasques per a tothom.
Com afluencia s'ha arribat al punt crític d'equilibri de participació. Es a dir que ara nomes es pot 
creixer.

Punts de la seguent assemblea.

Informacions de les comissions
Vaga
Valoracions de les accions

Torn obert
Es demana que cada grup envii per la llista la hora de reunió propia.
Els de difussio demanen que es reparteixin els cartells de convocatoria de l'assemblea.

Es deixa per la setmana que bé el tema d'eleccions de representants i evaluació fins ara.

La següent assemblea es fa al ramon llull!!
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