Assemblea upf ap9 - 21 de gener
Proposta d'ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

PUDUP dijous passat
Jornada 24h
Assemblees representatives de la setmana
Jornades de Comunicació Alt
Biblioteca Poblenou: obertura durant exàmens

1. PUDUP, dijous passat
La de dijous va ser una assamblea extraordinària. El SEPC va portar un document per tal de
calendaritzar el moviment estudiantil i per obrir les protestes de la Universitat amb la resta de lluites
socials.
A nivell de PUDUP, es formaran dues comissions. La primera, dels continguts del document: serà
representativa de cada assemblea, cada assemblea hi portarà les seves esmenes i el seu
posicionament vers el document. L'altra comissió serà la de la vaga del 28-F.
La propera PUDUP plenària serà el 7 de febrer. Per tant, abans d'aquesta data s'ha de tenir un
posicionament definit amb els punts del document del SEPC. L'assemblea del Poblenou ha seguit
les línies d'aquesta proposta abans que es fes: vam obrir la nostra protesta amb les altres lluites per
la vaga general del 14-N, estem molt en contacte amb els moviments veïnals del Poblenou, hem
portat el coneixement fora de les aules amb les Jornades de Comunicació Alternativa...
L'assemblea de Poblenou també haurà de fer difusió al campus de l'assemblea de professorat de la
PUDUP, el proper 2 de febrer.
2. Jornada 24h
La idea base d'aquesta Jornada 24h és impartir les classes ordinàries del 27 de febrer al carrer. Com
és el dia anterior a la convocatòria de vaga del 28-F, es una forma de protesta estudiantil i laboral
sense perdre l'hora de classe.
El gruix de la jornada el porta l'assemblea d'Humanitats de la UPF, però s'ha parlat d'extendre-ho a
la resta d'universitats a nivell de PUDUP, per tal que el dia abans de la vaga tothom estigui volcat al
carrer.
El planning de la Jornada és el següent:
− MATÍ: classes ordinàries al carrer (*pel moment, només Humanitats ho té lligat)
− DINAR: pot ser popular per fer col·lecta, o pot ser tupper.
− TARDA: contacte amb els moviments socials de fora la Universitat.
Com a assemblea de Poblenou, ha decidit sumar-nos a la Jornada 24h. Per les classes del matí: s'ha
de contactar amb estudiants dels diferents graus del Poblenou perquè ho parlin amb els seus
professors, plantejant-ho com una manera de sumar-se al moviment estudiantil sense perdre un dia
de feina. Una upf ap9 es mourà pel seu grau, una altra contactarà amb els delegats de la facultat de
Comunicació.

Per la tarda: es contactarà amb l'Assemblea Social del Poblenou per dedicar l'espai de la tarda als
desnonaments de les naus del barri. Una upf ap9 s'acostarà el divendres a la tarda a l'assemblea,
19h.
S'ha de fer difusió per la Jornada 24h. Humanitats ha redactat un manifest, però no convenç, no és
gaire detallat.
La propera reunió de la Jornada 24h és demà dimecres, a les 14h.
3. Assemblees representatives de la setmana
Hi ha convocada CAUPF per plantejar el 28-F, quin model de vaga volem: en podria sortir una
comissió de totes les assemblees i de l'Àgora.
Com a Assemblea del Poblenou, anirem pel nostre compte. Es convocarà una Assemblea
extraordinària i general al campus el dia 14 de febrer: ocupem el campus? Tanquem la uni el 28?
CARTELL - DIFUSIÓ
Una setmana abans de la vaga s'intentarà organitzar alguna activitat per sacsejar els ànims.
D'altra banda, encara que anem pel nostre compte, s'ha pensat en fer difusió de la vaga 28-N de
manera unitària amb les altres assemblees. També que hi hagi coordinació pel que fa al contingut.
− Dimecres hi ha una Àgora al Poblenou (14h). Una upf ap9 hi anirà per transmetre els punts
de la vaga i de la Jornada 24h.
− Dijous hi ha CAUPF a la Ciutadella (14h). 2 upfap9 hi aniran.
A banda de la vaga 28-F, també hi ha qüestions de les que s'hauria de tractar a la CAUPF. Una és la
Jornada 24h. Una altra és les eleccions al rectorat, les últimes en les que els estudiants hi podran
participar: perquè no una candidatura alternativa?
4. Jornades Comunicació Alt.
Ha sortit si s'haurien de moderar els actes per tal que el manifest es pugui identificar al màxim amb
les Jornades. N'ha resultat que es parlarà abans de l'acte amb els ponents per donar-los uns eixos
bàsics.
5. Biblioteca Poblenou, obertura
S'ha obert aquest tema arran de les reunions amb la Cristina, la directora del campus. A l'Assemblea
ha sortit que es podria formular enquesta sobre l'ús de la biblioteca pels estudiants: amb preguntes
més estàndards i rutinàries, amb preguntes més directes, com la qüestió del dèficit de programes
específics als ordinadors de la bilioteca (ho està resolent una upf ap9), com els horaris de la
biblioteca del Poblenou durant exàmens.
Aquesta enquesta s'ha de coordinar amb la institució de la Universitat, per tal de penjar-la al CG.
Com a Assemblea, treballariem les nostres reivindicacions respecte als horaris de la bilbioteca en
base als resultats de l'enquesta (representatius dels alumnes).
La proposta hauria d'estar treballada per la reunió amb la Cristina (al febrer) i abans de les
setmanes d'exàmens del 2n trimestre.
Ha sortit que faltava una persona en el comando Biblioteca: s'hi ha sumat 2 com a suplents.
FI

