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A. Valoració prevaga i vaga
1. Xerrades
2. Assemblea general
3. Ocupació
4. Dia de vaga
5. Manifestació
6. Relació amb ciutadella
7. Comunicat postvaga
B. PUDUP:
1. 14M
2. 21M
C. 8 de març, dia de la dona treballadora
D. Pressupost fac. Comunicació
E. Propostes proper trimestre
A. Es fa ronda de valoracions. Pel que fa als dies previs, vam anar una mica tard, però hem
de tenir en compte que havíem destinat moltes energies i temps a les jornades de
comunicació alternativa, cosa que era prioritària.
1. De les activitats que es van fer prevaga, no vam poder fer gaire difusió ni de les
xerrades ni de l’ocupació i això es va notar. Però vist com a autoconsum la valoració
és bona perquè les xerrades d’agbar i els assentaments van ser de qualitat. De cara al
futur, sí que hem de fer la difusió temps abans, però no hem d’establir que vingui
moltíssima gent com una prioritat, perquè al final no hi ha tanta diferència.
Aquesta era una lectura nostra de les Jornades al carrer, però igualment creiem que
és una bona iniciativa.
2. De l’assemblea general, creiem que va anar bé però va ser molt més informativa
que organitzativa i els nous no van participar. Però gràcies a això, una noia ha decidit
participar de l’assemblea del campus regularment (li donem la benvinguda!). Com a
autocrítica, tenir en compte que a vegades donem per fetes moltes coses del discurs i
de les formes de fer, i no hauria de ser així. En contextos oberts com aquest, també
hem de vigilar amb el tema de mostrar massa afinitat entre nosaltres, ja que la gent
nova es pot sentir més distant.
3. A l’ocupació vam ser poca gent, fins i tot de l’assemblea. Això es valora
negativament. Tampoc havíem tingut temps de preparar-la, però es valora molt
positivament tant la feina que es va fer in situ (molta!) com la millora de la cohesió
entre nosaltres. Cal puntualitzar que es va enfocar com una ocupació a nivell tècnic, i
no a nivell polític.
De cara al futur, per decidir què fem a les ocupacions, hi ha dues opinions diferents:
una, que s’han de preparar amb antelació perquè un cop estiguem ocupant ens
dediquem a fer la feina. L’altra, que no es pot planificar què es farà a l’ocupació si hi
vindrà gent que no ha vingut a les assemblees ordinàries i, per tant, potser no està
d’acord amb certes activitats preparades prèviament. S’hauria de mirar d’arribar al
consens o arribar a una posició intermitja, però ara per ara és un debat que queda
obert.
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4. Considerem que la jornada de vaga va anar bé, perquè l’assistència a classe va ser
molt baixa. Creiem que això respon a una bona difusió prèvia i especialment amb
temps, alhora que feia temps que no hi havia una gran mobilització, i la gent estava
menys cremada.
A nivell de campus, va estar bé, però de cara a properes ocupacions: unes veuen
necessari que les properes tinguin un caràcter expansiu; altres veuen necessari
augmentar el nivell de combativitat. Tant per una cosa com l’altra, cal que entre
dates de mobilització es treballi molt bé el discurs. Hem de fer molta pedagogia amb
la transmissió dels continguts. La comissió continguts de la CAUPF hi està treballant.
Des de l’aspecte dels continguts, ens cal treballar argumentari a favor de la vaga com
a eina de lluita.
A banda d’això, es valora positivament el bloqueig a ciutadella de roger de llúria.
5. La manifestació va presentar mancances importants, la primera i més evident de les
quals és que no hi havia capçalera, quan en principi hi havia un grup de coordinació.
Això va passar perquè es va dedicar molt de temps a la preparació de les accions i
molt poc al d’organització. Va estar bé que arribés al final sense haver-se trencat.
6. Pel que fa a la relació amb Ciutadella, Tampoc podem estar pendents de Ciutadella
per organitzar les coses, perquè no ens tenen en compte i participen poc amb
nosaltres. A l’ocupació de ciutadella es va fer molt poca feia. I la que es va fer, tècnica,
va ser a última hora.
El dijous 7 a les 14:00 s’ha quedat al campus de la ciutadella per fer un dinar de la
CAUPF, valorar distesament la vaga i fer cohesió.
7. Comunicat post-vaga: arran dels fets ocorreguts durant la vaga, les assemblees de la
upf hem decidit redactar un comunicat que vagi en les mateixes línies que el de la ub.
Ha quedat a l’aire i ara venen les presses. Agafar el seu i posar-hi la nostra firma seria
lleig. Haurien de sortir persones per redactar-ne un de similar. SEPC n’ha redactat un
al qual les assemblees es poden adherir lliurement.
PUDUP
1. 14M – Des de l’assemblea proposem que el format sigui una concentració i que per
senyalar els culpables s’identifiqui alguna entitat que formi part directament del
mercat
financer.
Es
portarà
la
proposta
a
la
comissió.
A proposta de l’AEP, va haver-hi comissió de mobilitzacions el dilluns i es van decidir
tipus
de
mani
i
recorregut.
S’explicaran
el
proper
dilluns.
Per unir les dates de 14 i 21 s’ha proposat una setmana de lluita amb ocupacions a les
facultats del 18 al 21.
2. 21M – es va presentar la proposta dels SEPC, que es va explicar sense tancar el dilluns
a l’assemblea. El proper dilluns s’explicarà com ha quedat tancada, en principi.
8 de març
Havíem quedat per fer-ho tot dimarts, però al final hem trigat uns dies més. Els cartells
han quedat molt bé. Dilluns es farà la valoració. Cal que el material utilitzat quedi en bon
estat posteriorment, ergo, cal netejar!
Ja se n’han comentat coses per la llista
És tard i queda postposat per la setmana que ve. Que la gent pensi les propostes i així
l’assemblea serà també més dinàmica.

