ACTA AP9
19/11/2012
1. PUDUP
1.1. Assemblea general al claustre d’UB central el dimecres 21 a les 12:00
1.2. Hi ha convocada una manifestació transversal pel dijous 22 a les 19:00 a pl. Catalunya.
Com a assemblea li donem suport i en farem difusió per les xarxes socials perquè
entenem que és molt amplia i plural però que engloba les nostres reivindicacions.
2. UPF
2.1. UPFeina
- El vicerectorat d’estudiants es va posar en contacte amb els estudiants i s’ha
acordat amb les assemblees de fer una comissió que hi treballi.
- Ha sortit una persona que es posarà en contacte amb la resta de representants de
les altres assemblees. [En cas que no pugui assistir a la reunió per qüestions
d’horaris, ho transmetrà i algú altre ho assumirà.]
2.2. CEUPF:
- Avui hi ha hagut reunió del ceupf.
- S’explica què és el ceupf i quin problema actual hi ha, perquè hi ha persones a
l’assemblea a qui no se’ls havia explicat de què es tractava.
- S’espera que les persones de l’assemblea que hi tenen una participació directa ho
puguin explicar millor a l’assemblea.
2.3. VÍDEO eleccions delegats:
- En referència al vídeo de crida a la presentació de candidatures i participació en les
eleccions de delegats, com a assemblea volem fer un comunicat expressant el
nostre rebuig als continguts i les formes.
- S’hi transmet que els delegats són l’única forma de representació estudiantil.
- Està fet per una empresa externa quan: a la universitat ja hi ha PAS contractat per
fer aquest tipus de feines i tenim un campus de la comunicació amb molt bons
estudiants. A més se’ns retalla per altres bandes i se’ns pugen les matrícules. Es veu
que això es fa de manera sistemàtica amb els vídeos per promocionar coses de la
uni.
3. CAMPUS POBLENOU
3.1. JORNADA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- És el dia 25N
- SEPC proposa de fer un taller sobre el tema de cara a la setmana següent.
L’assemblea s’hi sumarà.
- El dia i hora de l’activitat queden pendent de confirmació.
- Cal tenir en compte que s’haurà de fer difusió de l’esdeveniment.
3.2. JORNADES DE CONTRAPERIODISME
- Seran cap a finals de gener, principis de febrer.

-

Han sortit persones que volen participar en l’organització. La comissió crearà un
grup de email i qui s’hi vulgui afegir s’hi haurà de posar en contacte.
- Tothom que tingui idees que també hi escrigui.
3.3. COMPARTIR LLIBRES I DOSSÍERS
- Es farà un cartell de primera difusió per abans de Nadal, perquè la gent hi pensi i
n’estigui a l’aguait. Ja ha sortit responsable.
- Es vol parlar amb biblioteca si es podria gestionar un tipus de préstec més controlat
per a les persones que hi participin i que el fons sigui permanent  queda pendent
de sortir algú.
- Quan comenci el segon trimestre s’haurà de fer difusió d’un dia, hora i lloc per fer
l’intercanvi o per explicar en què consisteix o el que sigui convenient.
3.4. HORARIS BIBLIOTECA
- Ara que s’acosten exàmens cal recordar la lluita que vam iniciar l’any passat per
recuperar els horaris d’obertura i accés que se’ns havien reduït amb l’excusa de les
retallades.
- L’any passat va haver-hi una reunió i es van acordar uns mínims. S’ha de comprovar
que per part de la uni es compleixin els mínims acordats.
- S’ha parlat de les accions a fer segons si efectivament es respecten o no.

4. Altres temes
4.1. Atos
- S’ha comentat que hi ha una empresa a glòries que avui han fet vaga i diversos dies
fan aturades i tallen (mitja) diagonal per manifestar-se perquè tenen un ERE molt
significatiu en una empresa que, a sobre, no té problemes de beneficis.
- Per la solidaritat del barri, s’ha proposat de donar-los suport en les seves
reivindicacions i s’ha estat d’acord en contribuir a tallar l’altra meitat de la diagonal
quan se sàpiga el proper dia i hora en què ho fan.
- L’empresa fa una MICA de grima, només cal que hi feu una ullada:
http://atos.net/en-us/industries/default.htm
- S’ha de decidir si hi seguim donant suport perquè són treballadors que van al carrer
o no pel tipus d’empresa que és.
4.2. Cal recordar-nos de posar l’enllaç d’Internet de l’assemblea sempre que es facin
cartells, pancartes, comunicats, etc.
5. Pendent:
* Cal saber on i quan és la propera PUDUP plenària i si hi ha alguna comissió, i qui hi pot
anar.

