
ACTA, Dimecres 14 de març

• Reunió CAUPF

S’explica el que es va parlar a la CAUPF i es comenta breument (l’acta 
de la CAUPF està enviada a mails anteriors)

• Donar diners a la PUDUP

A la última PUDUP (a la qual no vam assistir) es va decidir que es 
donaria 10€ per assemblea i 40€ per organització. Què fem nosaltres? 
Es debat, arguments:

- Mai hem participat prou activament en la PUDUP ni hem sigut 
partícips de la d’aquesta decisió en concret.

- No sabem per a que es necessiten aquests diners, necessitem 
un desglossament de les despeses (segurament es va fer, però 
no hi érem). 

- Proposta de que es reutilitzin més pancartes en comptes de 
fer-ne de noves. 

- Tenim pocs fons i els necessitem per nosaltres (act. 5€^^U). 
- La PUDUP hauria de funcionar com a una coordinadora 

d’assemblees per que actualment hi ha de tot. 

CONSENS: NO DONAREM AQUESTS DINERS PERÒ DESPRÉS 
D’EXÀMENS ENS COMPROMETEM A INVOLUCRAR-NOS 
ACTIVAMENT A LA PUDUP ENVIAR ALGÚ A CADA ASSEMBLEA 
ORDINÀRIA

• Diners per als detinguts

En cap moment es posa en dubte que ens haguem de solidaritzar 
amb ells. Es parla sobre el tema. 

Es comença a parlar de l’acció que va provocar els detinguts:

- A l’AGE no es va parlar de l’acció i molta gent sent que no hi ha 
participar, ni en la decisió, ni en els continguts. 

- Es qüestiona el sentit de l’acció i es comenta que hi havia gent 
implicada que considera que considera que la repressió és 
positiva. Hi ha molta gent que juga a debats interns. 

- A l’acció es va dir que feien falta 10 o 15 persones, per ocupar 
una conselleria la lògica hagués estat que hi hagués anat com 
més gent millor. 

- De Poblenou ningú va anar a l’acció, per tant, ja no se li va 
donar suport: estava clar com anava a acabar i estava molt mal 
organitzat. 

- Es diu que l’acció anava destinada a crear conflicte.



S’inicia un debat sobre la repressió:

- Es diu que la repressió té sentit quan la societat considera que 
l’acció que s’anava a dur a terme és legítima i que això fa que 
al dia següent puguis ser milers de persones (per ex. València o 
15-M). 

- Hi ha molts factors que intervenen en això, no només la 
repressió. 

- Els moviments socials tenen continus alt i baixos  la repressió 
mai fa que els moviments creixin de forma constant; t’has 
d’assegurar de que creixi molt.

- Però  serveix per conscienciar-los en el que s’està demanant a 
tota la gent que hi va. 

- Es diu que a vegades el discurs anti-repressiu es menja els 
continguts de les demandes principals per que la gent que va a 
la manifestació després de la repressió hi va per les “hòsties” i 
no pels continguts. 

- Però es pot prioritzar continguts, però és compatible demanar 
l’absolució de detinguts o alliberament de presos i les 
demandes del grup, tots els moviments socials ho fan i ho han 
fet sempre. 

Debat important a l’hora de plantejar accions futures: hem d’intentar 
iniciar aquest tipus de debat a l’AGE quan es proposin accions com la 
de la conselleria.

 Idees i propostes pel finançament:
- Fer-ho nosaltres com a grup suposa una despesa de temps i 

esforç  és més senzill, per exemple, organitzar cafetes a nivell 
individual o un grup de persones interessades i amb contactes. 

- La PUDUP podria crear un grup de treball per recollir idees per 
recaptar fons i ens afegiríem els interessats ja que l’acció 
estava organitzada des d’allà haurien de donar suport. 

- Ambdós detinguts són d’organitzacions que tenen un 
finançament, una estructura i una cobertura legal (SEPC i En 
Lluita) i que tenen la mateixa responsabilitat que nosaltres en 
això.

- Hauríem de saber què es vol finançar i quants diners es 
necessiten. 

• Organització

Hi ha un problema d’organització, tant en l’assemblea com en altres 
temes:



- Proposta de fer un Doodle per triar una hora nova en la que la 
gent no hagi de marxar al cap de mitja hora. 

- A la última reunió de la comissió de Setembre no hi havia ningú. 

Intentar fer una hora o franja horària fixa i fer-ne difusió màxima (en 
totes les comissions i activitats)

• A la tornada d’exàmens:
- Es comenta que falta un dia de reflexió per fer un full de ruta 

sobre objectius viables i d’altres inviables però que vulguem 
continuar demanant. 

Primera assemblea de després d’exàmens es dedicarà una part a això

- Dins dels objectius concrets es diu que amb l’altaveu que 
comprarem a través del CEUPF (70€), s’haurien de montar 
xerrades al pati amb cadires per que és molt visual; tenim accés 
a les càmeres i es podrien gravar. 

- També s’ha de fer la pancarta de l’assemblea. 
(La primera proposta la debatim a la pròxima assemblea, la 
segona LA FEM XD). 

• Importància del CEUPF
- Fins que els estatuts no estiguin aprovats no podem prescindir 

de la CAUPF, si després veiem que això acaba funcionant com 
una Coordinadora d’Assemblees doncs es tornarà a mirar 
(discrepàncies sobre això, perque es considera que el 
Secretariat Tècnic és un òrgan fix). 

- S’hi ha de mostrar un interés en engegar-lo i en que no ens el 
preguin gent de la FNEC entre otros. Ni que alguns no hi 
creguin, pels 6000€. 

 Idees per l’ordre del dia del pròxim CEUPF
- Com està el tema dels estatus?
- Material
- Necessitem les 2 hores alliberades perque sinó és molt difícil 

reunir-nos com a assemblea en aquest campus. 
- Que el CEUPF es posicioni en contra del nou marc d’Avaluació. 

• Tema vaga general 29 de Març

S’han suspès els exàmens i per tant no té sentit venir a la universitat 
a fer res. Anar en bloc a la manifestació tampoc té massa sentit 
perque cadascú té ideologies diferents i voldrà assistir a les 
convocatòries afins amb aquestes. Té molt més sentit que cadascú es 
dediqui a fer feina als seus barris amb les organitzacions o 
assemblees pertinents.



• Torn obert de paraula
- Es considera bo agafar la proposta d’Humanitats de portar a la 

Junta de la Facultat de Comunicació (els de Traducció ja ho 
estan fent) el tema de prorrogar lo de Setembre al menys un 
any. (La gent de Periodisme i Comunicació us sembla bé?)

- Seria important crear un Facebook (demà intentaré obrir-lo). 


