
ACTA 7/03/12

Ordre del dia:

1. Pancarta pati
2. Valoració ocupació+vaga+mani
3. Nou marc d’avaluació
4. 8 març
5. CEUPF
6. CAUPF

1. Falta la pancarta del pati... hauríem de fer una altra que a més de lo que 
posava abans posi  que el  punt  de trobada es sota  la pancarta.  Podríem 
aprofitar la quedada de demà a les 13h, que hi haurà material!

2. La valoració és positiva en general. Va ser positiu ocupar poblenou per 
conèixer-nos entre nosaltres, a més les dinàmiques de l’assemblea de la nit 
van ser molt positives i el debat, tot i que a efectes pràctics no va ser molt 
rellevant, hi havia contingut teòric i vam demostrar que sabem portar un 

debat sense trepitjar-nos. 

La vaga es va notar molt, ja que hi va haver molt poques classes. El que 
passa  és  que  va  ser  un  èxit  pel  que  fa  al  professorat  però  notem que 
l’alumnat no s’ha implicat  gaire...  Tot i  així  es comenta que al  menys a 
determinades classes va haver molts estudiants que van anar a la vaga i 
que hi ha un augment força notable a la participació.

Ens preguntem si mobilitzar la resta d’estudiants hauria de ser o no un dels 
objectius de l’assemblea, debat que enllacem amb el tema del nou marc 
d’avaluació.

3. És un tema que pot arribar a la gent de manera molt fàcil, aprofitem-lo!

*Demà a les 13h hi ha quedada a Jaume I per fer pancartes i cartells 
sobre el NMA.

*Dimarts es reunirà la comi NMA a les 15h30 a Jaume I  i ens faran 
arribar  octavetes  i  informació  seleccionada,  organitzada  i  llista  per  ser 
difosa.

*Es vol fer una marató de firmes en contra del NMA. Es proposa posar-nos-hi 
en començar el nou trimestre però també es comenta que podria ser útil 
aprofitar l’estrès de l’època d’exàmens. Muajajajaja.

*Cal  redecorar  la  biblio  amb informació  sobre  el  NMA.  Demà es  pot  fer 
material  i  si  no cal  més ja en comprarem per a anar fent a partir  de la 
setmana que ve amb la info que ens passin les de la comi NMA.

*Anar parlant amb les companyes de classe.

*Cal aprofitar facebook com a eina de difusió.



*També es parla d’escriure correus al rectorat i al Síndic de Greuges. Això 
es podria fer aprofitant el facebook i Avaaz o Actuable (na Francina mirarà 
de descobrir com funcionen).

*Es proposa ocupar el rectorat, la biblio (presumiblement la de ciutadella) o 
l’auditori  (ciutadella).  L’auditori  s’ocuparia  de  cara  al  claustre  (abril)  per 
demostrar  la  presència  de  les  estudiants,  potser  per  fer  un  claustre 
alternatiu, etc. Queda per concretar.

Podem  portar  propostes  pròpies  la  setmana  que  ve,  tant  millor  si  són 
inclusives i  que animin la resta d’estudiants a participar, i  sobretot,  amb 
molta imaginació!!

4. La proposta de penjar poesia de dones en paper lila per tota la uni causa 
furor.  Quedem que enviarem una,  dues  o  quantes  poesies  vulguem per 
llista. En Gerard dissenyarà una capçalera super maca per a les poesies. 
Estaran  impreses  i  les  anirem penjant  a  partir  de  demà a  les  9h45.  La 
persona de contacte per afegir-s’hi és en Gerard. Es permet penjar-les a 
Ciutadella sempre i quan estiguin signades com a Assemblea Poblenou ;)

5. Què passa amb el CEUPF? Es va fer una reunió i no s’ha tornat a fer-ne 
cap altra. Tampoc queda clar si ja hi ha secretari o encara no. Es podria fer 
una reunió per engegar-lo en començar el tercer trimestre però també es 
planteja amb quin objectiu s’engegaria. Aquí tenim tema per a un altre dia.

6. Hi ha hagut arguments a favor i en contra que els sindicats participin a 
les CAUPF. Aquí poso alguns exemples (no he pogut recollir-los tots. Sembla 
desequilibrat però havia més arguments en contra que a favor... en tot cas, 
si m’he deixat alguna cosa, esmeneu, si us plau!).

A FAVOR:

Com que ja som pocs hauríem de mirar de no dividir-nos. Hauríem de ser 
més inclusius i no fer tant de cas a què signifiquen les sigles. A l’hora de 
treballar ens hauríem de reunir tots.

EN CONTRA:

Les persones dels sindicats són lliures de participar a les assemblees i de 
fet, la majoria ja ho fa. Quin és l’objectiu que a més a més o en comptes de 
participar a les assemblees participin com a sindicat? Poden participar a les 
assemblees com qualsevol  de nosaltres i  no hi  ha necessitat  que la veu 
d’aquestes persones es faci arribar de dues formes diferents, és a dir, que 
estigui doblement representada. Tampoc s’entén perquè, si no han pogut 
consensuar una idea dins una assemblea, haurien de tenir l’oportunitat de 
tornar a presentar-la a les CAUPF. 

D’altra banda, quan decidim organitzar-nos en assemblees ho fem de forma 
individual i deixant enrere les sigles, apostem per la pluralitat i pel consens. 
Per  això,  no  s’entén  perquè  a  la  coordinadora  (que  és  la  eina  de  les 



assemblees per a comunicar-se, coordinar-se i consensuar propostes) hauria 
de  ser  diferent.  A  més,  les  formes  de  treballar  dels  sindicats  i  de  les 
assemblees són diferents i ens organitzem diferent; el que fa por a algunes, 
de  fet,  és  la  capacitat  d’instrumentalitzar  les  Assemblees  Generals  que 
estan demostrant fins ara.

CONSENS:

Podem treballar o coordinar-nos amb qualsevol sindicat/associació de forma 
puntual sense cap mena de problemes, és tan fàcil com ara enviar un correu 
i  quedar;  però  no de  forma  sistemàtica.  Volem fer  CAUPF  amb la  resta 
d’assemblees, sense associacions.


