
Acta upfap9 11-3-13

Ordre del día

1.- Valoració 8 de març:

Estem satisfets amb el que es va fer però va faltar velocitat (en penjar al campus i em transmetre el 
material a Internet)

Intentarem que la gent de l'assemblea que volia entrar a la comi Comunicació de la CAUPF tingui 
accés a les eines de l'assemblea i poder donar un salt qualitatiu i quantitatiu en l'activitat al web 
social.

2.- Jornada estratègica de l'assemblea

Es proposa fer una assemblea de Dimarts 9 d'abril valoració del segon trimestre i per plantejar-nos 
els objectius del tercer a nivell local i “global” (és a dir, conjunt del moviment 
estudiantil/universitari)

– Aplicació de la estratègia de la PUDUP “desobeïm la misèria” a nivell UPF i articulació de 
les demandes conjuntes dels estudiants i els treballadors de la UPF. Taula de reivindicacions 
conjuntes i convocatòries.

– Campanya “Empreses a la UPF i al 22@”. Elaborar el materials en format web i pensar com 
construir que ajunti: la denúncia del poder de les empreses a la UPF i reivindicar un 
apropament de la Universitat al barri de Poblenou i el seu teixit social, és a dir, defensar un 
Campus que serveixi per millorar la qualitat de vida de les persones i no per generar 
beneficis a les grans empreses del 22@

– Possibilitat d'enllaçar a algunes estudiants de posgrau i doctorands de la UPF amb ganes de 
mobilitzar-se amb l'assemblea de tercer cicle de la UAB.

– Grup de Formació Crítica en comunicació. No es va fer la reunió. Crear el bloc i la 
infraestructura perquè pugui tenir continuïtat. Idees: publicació oberta al bloc de forma que 
sigui una referència pels estudiants que vulguin elaborar continguts, Mongolia i La Marea, 
Taller periodisme i gènere amb la Joana García i possibilitat de que Contrast vulgui fer una 
projecció d'un dels capítols de “Després de la pau”. Necessitat de tenir contacte amb la resta 
d'assemblees de comunicació (coneixem la de la UAB) i treballar cap a un GFC conjunt.

3.- Eleccions a rector

CAUPF 11 D'ABRIL. Plenaria. Portar propostes fetes d'abans i treball previ de les assemblees o no 
arribarem. 
No veiem massa possible que impulsa una candidatura alternativa a la que recolzar i menys amb el 
temps que queda. No veiem massa coherent defensar l'abstenció en les que possiblement seran les 
últimes eleccions a rector. 
Proposta: campanya pel vot nul. Un personatge inventat candidat a rector (fer model de papeleta) i 
que serveixi per intervenir a la campanya amb els discurs de les assemblees. 
A llarg termini es planteja la idea d'un referèndum sobre el model d'Universitat.

5.- Reivindicació de l'antiga Abacus com Aula d'estudiants/ local pel estudiants i treballadors 
del Campus

– Portar la proposta a sector afins del PAS i el PDI.
– Aula de trobada per potenciar la vida universitària. Un espai on crear projectes.
– Ocupació de l'espai i obrir-ho a la participació de tothom.



– S'ha de fer molta feina prèvia i preparar el perquè volem aquest espai per la comunitat 
universitària per evitar rebuig i que sigui un espai tancat

6.- 14/21 de març
– 14 M: 18:30h a Plaça Espanya. S'han de fer algunes tasques des de la UPF. Aprovem aportar 

20 euros per torxes i dues persones que les portin durant la mani
– 21 M: ha de servir de tret sortida de la campanya. S'ha de fer arribar al espais de coordinació 

sectorials i territorials com Colpegem juntes o la coordinadora del 23F i la gent més 
mobilitzada de cada sector perquè ho adaptin al seu context i se la facin seva. 

– Marxa curta i assemblea per fer possible que l'assemblea sigui més o menys multitudinaria.
– Important que desapareixi el logo i sigui un projecte unitari que tothom es pugui fer seu.
– Setmana santa han de sortir els materials. Cartells vaga 17 d'abril, web, etc

7.- Arquitectura

– Comencen a arribar informacions de que volen desmantellar la ETSAB (només hi ha una 
altre petit campus a Sant Cugat així que es reduirien places i s'acomiadaria a moltíssims 
treballadors) possiblement perquè paga un lloguer desorbitat.

– La organització al campus és incipient però comença a haver-hi resposta.
– Cal estar alerta, esclarir-ho i donar suport 


