Acta 28 de gener del 2013
1. Jornades de comunicació alternativa
Decidim convidar SomAtents i Extramurs per completar la taula rodona.
Utilitzarem el HT #ComunicAlt per escriuré sobre les jornades a twitter i ens repartim les
cròniques dels actes d'aquesta setmana.
Ja està completa la llista d'aules pel que queda de jornades.
Comencem a plantejar-nos fútures activitats orientades més a l'autoformació pràctica com per
exemple: http://aldarull.org/?p=683&lang=es Posar-nos en contacte amb la responsable d'aquest
sobre perspectiva de gènere als mitjans de comunicació que ha mostrat interès per les jornades
2.CAUPF i comissió mobilitzacions de la PUDUP
Contacte amb l'associació Pau Sempre que vol organitzar dues xerrades sobre Palestina: una
amb un testimoni directe del conflicte i una sobre com tracten els mitjans de comunicació el tema.
Ells s'encarreguen d'organitzar-ho però els aniria bé suport, sobretot en la difusió.
Creiem convenient que siguin la setmana del 18 al 22 pel calendari de la vaga del 28 i que la
xerrada sobre mitjans de comunicació sigui a Poblenou per lligar-ho amb les jornades
Tenim les dades pel “Sabies què?” que vam programar el passat trimestre, el farem servir
paral·lelament a a difusió de la xerrada de Pau Sempre
El PAS va mostrar molt interés en aquest tema estaria bé contactar-hi
VAGA DEL 28 DE FEBRER
El dijous 14 de febrer convocarem assemblea general extraordinària a Poblenou amb propostes
treballades de cara a la vaga, per fer tasca informativa i acabar de perfilar la vaga amb la gent que
no participa habitualment a l'assemblea. Comencem la difusió cap al 4 de febrer.
A Ciutadella s'ocuparà des del dilluns 25 de febrer.
Per la vaga del 28F les assembles de la UPF (i després d'aquesta mobilització a nivell continuïtat)
ens organitzarem en comissions per fer possibles els objectius que ens estem plantejant i aconseguir
una comunicació més fluida entre les diferent assemblees de facultat:
• mediatitzar i treure fora de la universitat el nostre conflicte perque la UPF ha demostrat
reiteradament que els preocupa més que la seva imatge que que es paralitzi la docència,
denunciar el paper de les empreses a la universitat i la fugida de recursos cap al món
privat i entendre i explicar que està succeint a la universitat.
Les comissions són Media/comunicació, Accions, Institucional i Continguts. S'han creat unes
llistes de correu específiques per cada comissió si algú vol que l'incloguin que ho comuniqui per la
llista de l'assemblea. La primera reunió de totes les comissions és dijous 31 de gener a les 14h a
l'aula de l'estudiant. La idea és que tothom participi a les comissions en mesura de la seva
disponibilitat i possibilitats.
Per aconseguir els nostres objectius és molt important fer un salt qualitatiu i de coherència en el
treball de totes les comissions. (Per exemple que comunicació editi un vídeo, que tinguem dades
concretes a continguts, que les accions estiguin més explicades a comunicació i justificades a
continguts,etc). També és important millorar la comunicació amb PDI i PAS.
Les jornades de 24h de formació seran entra el 21 i 26 i a nivell UPF. Ja que és el període designat
com una setmana de lluita: es realitzaran activitats descentralitzades a totes les Universitats. El 14
de febrer límit hem de tenir tancat el calendari d'activitats perque es farà un de totes les activitats a
totes les universitats.

El dia 20 de febrer hi haurà una roda de premsa de la PUDUP que donarà el tret de sortida a les
mobilitzacions.
Proposem contactar amb la plataforma Aigua és vida per fer una xerrada el dia de les jornades de
24h per la tarda a la torre Agbar per aprofitar la proximitat i l'impacte mediàtic i amb la Xarxa de
suports als assentaments per fer una xerrada a carrer Zamora (on es van produir els
desallotjaments) per continuar teixint complicitats al barri. La idea és anar d'Agbar a carrer Zamora.
De cara a entendre millor l'impacte de les privatitzacions al sector públic surt l'idea de fer un
cinefòrum del documental Catastroika.
4. Biblioteca
No hi hagut la participació suficient en l'enquesta però sembla que la feina de la persona
encarregada ha sigut bona i està feta.
Remarquem que caldrà dissenyar una bona campanya de difusió quan l'enquesta estigui disponible
al campus global perquè si no és molt possible que la participació sigui molt baixa.

