
Ordre del dia

1. Reunió biblioteca
2. Jornades de Comunicació Alternativa
3. Jornades de formació 24h UPF
4. Reunió PUDUP estratègia SEPC
5. Vaga 28 de Febrer
6. Assentaments
7. Altres

1. Reunió biblioteca

Quan va començar la setmana d’exàmens es va fer una reunió amb la 
Cristina. S’havia fet el control sobre quants estudiants estaven assistint amb 
l’ampliació d’horaris que havíem reclamat, eren pocs. Aquests exàmens ho 
han tornat a obrir fins a la 1 perquè és el que havíem acordat.

Falta programari necessari als ordinadors de la biblioteca, sobretot 
d’enginyeria. Una upfap9 s’està encarregant de mirar quins programes 
faltes i d’evitar que es gastin diners del pressupost en partides 
innecessàries de llicències recorrent al programari lliure.

Una upf ap9 necessita un cop de mà, així que tothom que s’hi vulgui 
involucrar que es posi en contacte amb ell. És important perquè són èxits a 
curt termini que es pot marcar l’assemblea si se’n fa difusió-

2. Jornades de Comunicació alternativa

Ja s’ha tancat el calendari i s’ha enviat avui per la llista (el de totes les 
jornades i el de la setmana que ve).

Ja s’han demanat les aules pertinents per dilluns i dimecres que ve.

 Feina de difussió
- Comunicat FET, s’ha de difondre
- Cartell de totes les jornades i de la setmana que ve FET, s’ha de 

difondre i demà es porta a impremta.
- Pancarta=> Es farà demà a les 13:00h
- Enviar mail per que es publiciti a l’Aula Global + mail + preguntar 

pressupost CEUPF
- Evento al Facebook
- Difussió PUDUP del dijous
- Vídeo de les Jornades 

DEMÀ DIMARTS A LES 13:00h AL PATI PER 
ENCARTELLAR I FER UNA PANCARTA DE 
DIFUSSIÓ DE LES JORNADES



A LA TARDA S’ANIRÀ A ENCARTELLAR A 
CIUTADELLA. 

S’han posat 5€ per persona per fer una tirada 
de 100 en color DIN A3, que tothom qui pugui 
posar alguna cosa li doni a la comi economia 
(Aina).  

- Al bloc s’ha d’afegir un perfil del mitjà i les persones que 
venen   Cadascú ha de per el perfil del mitjà amb el que es va 
encarregar de contactar com més aviat millor=> Ho centralitza 
un upfap9, envieu-li a ell.

- Fer passaclasses + boca a boca (no surt dia, cadascú en la 
mesura que pugui)

- Llistes de correu, facebook, twitter, grups del facebook de 
classe, etc...

- Fer un hashtag

Les jornades acabaran amb una cafeta el 14 de Febrer a Flor 
de Maig => un upfap9 ho comenta el dia 21.

3. Jornades formació 24h

Proposta de fer-ho el 27 dia abans de la vaga educativa:

- Matí: Xerrades + tallers
- Dinar popular d’autogestió
- Xerrades + tallers
- Concentració massiva
- Ocupació massiva

Incloure la xerrada sobre els assentaments i el racisme + taller de rols 
de gènere de Gatamaula a proposta nostra dins de les jornades—> 
Exclusió i crisi

Que es parli amb un extern perquè vingui TAIFA. Han de ser gent i 
temàtiques diferents de les de classes per animar a l’assistència. 

LA REUNIÓ DE ELS JORNADES ÉS DIMECRES 16 A LES 14h A 
CIUTADELLA. (QUI POT ANAR?) (que parli amb mi abans d’anar-hi 
que li traspasso la info i la motivada pròpia).

La resta de Facultats volen fer alguna cosa semblant

 Proposta de que tots ho fem el dia 27



portar la proposta a la PUDUP com a UPF i que tothom faci alguna 
cosa similar. 

Es diu que es faci només a Ciutadella. 

4. Reunió PUDUP Dijous 17 de gener a les 18:00 a la UPF

Reunió d’organitzacions, assemblees i sindicats de treballadors per 
discutir l’estratègia que el SEPC va presentar a la PUDUP. Es va passar 
per llista el document. 

La nostra proposta és que el que surti d’aquesta reunió baixi a les 
assemblees i que aquestes ho apliquin com creguin més convenient. 

Estem d’acord en la Jornada de Lluita, la vaga del sector públic i les 
dates, en principi. 

5. Vaga 28 de Feber

Decidim fer vaga.

Convocar una CAUPF per la setmana que ve en la que les comissions 
(comunicació, accions i difusió) es posin a treballar ja de cara a la 
vaga. 

Nosaltres convocarem una assemblea general d’estudiants dos 
setmanes abans de la vaga i proposarem que es faci el mateix a 
ciutadella. 

S’han de fer xerrades als instituts i fora del teixit universitari perquè 
la vaga sigui de tot el sector educatiu i no només estudiantil. 

Proposta de quan el Sindicato d’Estudiantes convoqui vaga o mani, 
posar-nos a la mani i davant els instituts a fer pedagogia i repartir 
octavetes sobre la PUDUP i les assemblees. 

6. Desallotjaments dels assentaments de persones sense 
papers al barri de Poblenou

Tenim el contacte per fer xerrades i ens unirem i farem difusió de tot 
el que decideixin ells. 

7. Altres

Banc d’apunts. S’ha de parlar amb la Biblioteca


