Acta upf ap9 04-02-13
1. Jornades #ComunicAlt (poso el HT per fer-lo sevir jaja)
Problemes: xerrada anàlisi crítica del discurs s'ha d'aplaçar i Pere Rusinyol no podrà estar present
el dia 13 però s'ofereix a venir un altre dia.
Proposem anàlisi crítica del discurs el 21 de febrer de manera que allarguem una setmana més les
jornades amb la xerrada sobre Palestina (punt següent) i enganxem amb el calendari de la vaga del
28 F. Estarà molt connectada al discurs educatiu.
Proposem pel tercer trimestre preparar una acte sobre els projectes cooperatius i/o independents
sorgits de Público (Mongòlia on participa el Pere Rusiñol i La Marea) a la porta de Mediapro
Logística 13 de febrer:
• Cartell de la taula rodona per fer difusió online i imprimir. Va sortir una responsable.
• Moderadores del debat i redactors dels eixos. Tenim una voluntària per moderar i cal una
altra persona. Va sortir un responsable de fer un borrador dels eixos del debat. Es farà un
titanpad per acabar-ho de forma col·laborativa.
• Material del que disposem a l'auditori (especialment micros). Hi ha un responsable d'enviar
un mail.
• Gravar i emetre en streaming. Primera opció: contactar amb persones de comunicació
audiovisual per gravar. Segona: Fer-ho nosaltres. L'streaming no suposa una gran dificultat
tècnica perquè coneixem persones que ens poden fer un cop de mà.
Grup de formació crítica. Volem aprofitar la taula rodona per anunciar una primera reunió per
constituir el grup de formació crítica en comunicació que seria un grup de treball depenent de
l'assemblea en la línia de diversificar la nostra activitat i les formes de participar a l'assemblea. La
trobada seria la 9 setmana de trimestre, és a dir, després de la vaga i es presentarien alguns dels
projectes en els que ja estem treballant tant d'autoformació (pe. L'esmentat abans) com de producció
de continguts.
Cal començar a preparar la cafeta i fer servir la taula rodona per anunciar-la.

2. Palestina
Hem de tenir el “Sabies què?” amb les dades sobre el conflicte enllestit la setmana que ve per fer-ho
servir juntament amb la difusió de l'acte Estudiants per Palestina sobre el tractament dels conflictes
als mitjans de comunicació.
Proposarem que l'acte sigui durant els dies 18-19-20 per conjuntament amb la xerrada d'anàlisi
crític del discurs convertir-ho en una mena de cinquena setmana de les jornades de comunicació.

3. Assemblea General/Extraordinària del 14 de febrer per la vaga del 28
Vista l'experiència prèvia i les dificultats que estem veien per coordinar-nos amb les assembles de
Ciutadella o més ben dit, perquè es coordinin entre elles; organitzarem la vaga principalment a
nivell campus encara que intentarem tirar endavant les comissions de treball interassembleàries per
veure si aconseguim desembossar els conflictes i malentesos estèrils entre assembles de facultat
Dimecres a les 17,30h hem quedat per fer una pancarta
Cal començar ja la difusió virtual i convidar al PAS a que vinguin el dia 14. Cal buscar la

implicació del PAS i el PDI, hi ha gent amb moltes ganes de fer coses però que no tenen un espai on
tirar-les endavant.
Cal fer un cartell i que arribi a l'edifici Tànger on hi ha doctorands interessats en participar de les
mobilitzacions però no arriba la informació
Estructura per la AGE:
Presentació dels projectes passats de l'assemblea, actuals i de futur amb la intenció que s'afegeixi
gent als projectes que tenim mig aturats per manca de personal i de donar a conèixer la nostra tasca
al llarg d'aquest curs. Si ve gent del PAS i del PDI que expliquin les seves situacions i les seves
lluites.
Motius i objectius de la vaga. A més del objectius tàctics que ja ens hem plantejat i que caldrà
explicar (posar més esforços en la mediatització del conflicte, actuar sobre la imatge/marca de la
UPF perquè han demostrat que els que més els hi preocupa i denunciar la vinculació dels interessos
privats a la universitat. “Portar la uni al carrer i el carrer a la uni”) caldrà plantejar-nos objectius a
curt i mig termini.
Calendari
Presentar les propostes que ja tinguem i afegir les noves que sorgeixin. De moment tenim aquestes
propostes:
• Ocupació simbòlica del patí amb tendes sense ningú en la línia de generar una interferència
en la imatge habitual del campus. Del 25 al 28
• Decoració (amb murals, pancartes, cartells, etc) el campus (i el seu voltant). Del 25 al 28
• Assemblea diària durant la setmana de vaga del 25 al 28.
• Ocupar la nit del 26 i el 27 per fer piquets informatius el matí del 27 i estar a la universitat el
28 pel matí. Decidir com ens plantegem el día 28 durant aquestes ocupacions
• Ruta per les empreses del 22@ on hi ha lluites laborals
http://www.poblenou.org/2013/01/segueixen-les-retallades-a-empreses-tecnologiques-ubica
des-al-22/#more-466 o que esta implicades en qüestions tèrboles (corrupció, especulació,
frau fiscal) amb especial accent a aquelles que participen del consell social o tenen altres
relacions amb la UPF. Coordinar amb la gent del barri de Poblenou que ho tenen molt
treballat. Dia 26?
• Ruta pel campus amb informació sobre les empreses que participen al Consell social
• Cinefòrum del documental: “Catastroika” que parla sobre les conseqüències del processos
de privatització i desregulació.
• Dia 26 classes al carrer. Organitzar-nos a nivell campus. Per la tarda, xerrada sobre la gestió
de l'aigua a la porta d'Agbar (hi ha un responsable de contactar amb la plataforma “Aigua és
vida”) i després xerrada sobre els assentaments i els desallotjaments al costat de la nau
desallotjada al carrer Zamora (també hi ha responsable de contactar)

4. Assemblea PDI i mesures del PAS contra el calendari laboral del 2013
A l'assemblea de PDI es va convocar a la vaga del 28, hem de veure quin efecte real tindrà això a la
UPF. No tenim prou informació sobre professors de la UPF. Ens posarem en contacte amb un
professor que sabem que hi era per tenir més informació i començar a coordinar-nos amb els
docents mobilitzats.
El PAS està engegant una mobilització que consisteix en no fitxar al sortir per fer pressió i introduir
canvis al calendari laboral 2013, hem d'informar-nos més i implicar-nos (encara que només sigui
fent una entrada al bloc) per mostrar el nostre recolzament.

