
Reunio Pudup

COMISSIÓ DE CONTINGUTS

Xavier domenech:  les dos coses que es canviarien  del manifest que es podria fer servir 
aquella primera fase  acostant a ls colegis profesionals que sapiguesin el manifest i una 
segona part.  Parlem del  sector  públic  pero és  més  que  un  sector.  És  transformacio 
publica  i  si  no  que  te  consequencies  sobre  el  model   de  societat.  Canvi  de  moral 
universitaria. Mes enllà  societat critica alguna cosa mes sobre le tema de la crisi  no tan 
sols que en context de crisis la formaci oes esencial per sperar la crisi si no que en el 
model de societat  i deesasre el coneixement  i la unicersitat ha de servir  mes enlla de 
que la universitat hagi d’essr publica, si ha de servir la investigacio es per superar els 
grans reptes   i l’esgotament social politic.  

D’aqui  a dilluns d’ha de recollir  adhesions al  manifest,   s’ha de fer  aprovar  al 
màxim. Adhesió a la plataforma. Algun correu ha parlat. S’ha de aprofitar de la UAB i 
UPC apart dels colegis, sindicats i associacions. 

Aída, Carla, Judith : Suggeriment de paraula. A l’altre manifest al punt 6 es parla de 
empatía  pero es demana suport i recolzament. 

Bernat: Demano disculpas perquè  he de marxar. Professors associats faucltat de filologia 
han acordat una acarta que ‘sha presentat a les diferents juntes  de departaments, PAS i 
alumant. Es demana que la plataforma s’en faci resò feta per associats de la facultat 
pero representativa d’associats de la UB i segurament en alguns punts dels associats 
d’altres universitats. La intenció es que la carta vagi fins al vicerrectorat amb e tot el 
suport possible. 

Anna: Consell alumnat UB: Donat suport a l’alumnat 

Ermengol: Jo faria un vot de confiança a la comissió perque enceti les revisions. Si fem 
esemens de redactat no s’acabarà de revisar o  adequar. 

Xavier Domenech: Si es planteja el nou manifest es faci amb la revisió del manifest entre 
el 19-26. Resposta: es plantejarà a la comissió de comunicació.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

- Reunió Gemma Hugo i Hel-lena 

1 Disseny de cartell per la concentració dia 26. Per difondre la concentració-  mailing , 
facebook i Twitter  usuari= Universitat Precària. Distribució dels cartells. Fases agafades 
de les reunions anteriors.

2 La gemma s’encarrega d’octaveta de manifest. Maquetació en curs. 

 3 Pel manifest, s’ha creat el blog que ha d’esser conduït i mantingut. Reconstruir 
lapública.blog. Formulari per poder adherirse a la web a la concentració.  Pensem de 
comunicació  simplificar  els  dos  blogs.  Donar  nomes  adreça  de  wordpress,  per  la 
característica més interna de l’altre. 



4 La roda de premsa pel dia 19 . Pero potser les eleccions fan que no es faci massa ressò.  
Proposta del 24-25, després de les eleccions. Decisió de quí ha d’apareixer a la roda 
de premsa.  

PUNTS: Roda de premsa. Dia? Quí la fa? Lloc? UB? Aprovació de Cartells. Tema dels 
Blogs.   

Ermengol: No és el mateix si publiquem la roda de premsa els que estem aquí o fem 
talls de via, vindran mñes mitjans que no pas si no es fan aquestes pràctiques. Estratègia 
Tàctica. UAB reunió del comité d’empresa, convocació de premsa  on allà es tindrà 
documentació oficial dels acomiadaments.  Manifest on es detalli motl més el sentit de la 
concentració. Es guanaya tmeps per fer una concentració i sindicalment s’escalfa motors. 

- En aquest punt faig la proposta sobre la roda de premsa fem un torn tancat. Tenim la 
proposta d’Ermengol Dues rodes de premsa una pel 19 i una posterior 25. Falta decidir 
el Lloc, el Quí i el Qué es dirà. Quedarien dues coses menors dels blocs i els cartells. 

Xavier Domenech:  Rodea de premsa:  Que sigui el 23 es bó però tenir en compte   Que 
ha de contenir  un perfil  i  que  cerqui  les  persones.   Roda de premsa coral.  Cercar 
pluralitat a la roda de premsa, Cercar els perfils. Perl a roda de premsa s’ha de presentar 
el manifest o  cerquem adhesions. Designació llavors de gent encarregada a al fita. 

Proposta dels claustre de la UB. 

Proposta de Ermengol: Després de la reunió sense acceptar res, sortir de la reunió i tenir 
els mitjans. Manifestació del 26. Desde le comité ho fariem de forma més sindical. 
Que la comissió de comunicació agafi les recomanacions i la propera setmana es parlarà. 
Decisió final Comissió de Comunicació.

Cartell:  tot bé. Cartells específics per col-lectius? Es va parlar de fer el mateix cartell 
per altres col-lectius com PDI, PAS i Estudiants.  Però s’espera el resultat final del 
manifest. Proposta: Una part dels cartells hauríen d’estar adreçats nomès  a col-lectius 
o s’hauria de resumir en un sol?  O un més per  a la societat cívil? 

Blog: reocnstruïmlauniversitatpublica.wordpress

Torn de paraula Elena: Si hem d’esperar a imprimir, s’imprimiran molt tard.
Helena . No s’aprovarà avui, pero com no hi ha les propostes de cartells diversificats 
aquests queden penjats...

Elisa:  Tema de blocs. Emular als de Democracia Real ya. Enllaç a Wordpress que adreci 
al bloc. 

Xavier: Un bloc d’ús intern i un altre era més públic. No hi hauria d’haver problema.

....Lluís ...Resum historia : 1r bloc  creat abans de l’assamblea molt restrictiu per que 
s’havia colat agents exògens. Idea dels segon bloc  de consell de experiència sabent  els 
instruments  ha esdevingut en dos blocs. Un obert per accident per`o que serveix de cara 
al públic i un altre endògen amb calendaris i dates rellevants per PUDUC. Jo deixaría 
els dos blocs al cartell

....Helena:  -blogspot  és  obert  però  no  tothom  pot  publicar.  S’ha  de  fer  difusió 
d’aquest bloc? El bloc més públic  tambè  pot esser controlat.  Som moderadors del 
domini web. Fer públics debats interns no és beneficiòs pero si és una bona eina per 
debatre entre nosaltres. Hauríem de poder controlar que volem dir. 



Laura:  Tenint el disseny dels cartells i  canvinat un parell de coses, no hauria d’haver 
problema amb això i no demorar més.

Ermengol:  Cartells  -   Hem d’arribar  millor  a  cada  col-lectiu.  Blocs:   Un bloc  per 
coordinar-nos i un altre que sigui la veu de la plataforma. 

Josep Maria: Hauriem de posseïr un  bloc intern amb tots els temes específics  i un altre 
més divulgatiu
Cartells: Simplificar per agilitzar el treball.

Lluís: Callar-se les coses no es positiu. La censutra o el silenci nompes farà que aquells 
que estiguin en desacord amb això transposin  els temes a l’altre bloc.

Xavier Domemech-Adhessió a comissions dels nouvinguts al a reunió. Bloc Discussió: 
Un intern i un extern. 

Aida Llista: en  blanc i negre descarregable  per adequar-ho als recursos limitats de cada 
un dels col_lectius. Limitar altre tpus de cartells sense la convocatòria de la assamblea per  
poder esser reciclat. 

Tania: Proposta per comunicació. S’ha fet una manifestació. La segona convocatòria, 
nous drets. Els estudiants no coneixem de vegades les seves retallades.

Aida:  Certa  confusió.  Llist  oberta  i  informativa.  Problemes  per donar-se d’alta.   Si 
volem que la gent es doni d’alta s’hauria de divulgat de forma correcta. 

Xavier:  Estic  d’acord  amb  el  que  s’ha  dit.  Falta  informació  de  les  accions.  Al 
facebook es pot regular pero el twitter nomès hi ha una persona que l’esta fent servir. 
La informació que es publica és de l’autònoma documents del PAS. Hauria d’haver 
una persona de cada universitat tinguès accès al twitter per poder publicar informació. 
Si fem roda de premsa el 23, recollim adhesions? SI.

Maria: Sobre la proposta de la segona convocatòria, a algunes universitats no afecta  més 
important augment de taxes i privatizació i precarietat  que són més generals. 

Hel-lena:  Sobre  la  llista  de google  grups,  l’administrador  hauria  de  sumar  els  nous 
membres al grup. La gent que vulgui informació ha d’enviar la seva sol-licitud al Puduc 
que tothom que vulgui un mail col-lectiu  ha d’escriure al puduc. Google groups. Com

Lluís. S’ha de millorar la informació. Es pot rastrejar la IP. La adreça de gmail es per 
enviar a a tothom els missatges però per fer-ho s’ha d’esser usuari.  Dinamització del 
compte a mñes persones per més actualitzacions. Es necessita gent de cada universitat per 
dinamitzar gmail, facebook i twitter.

(A l’exterior  manifestació pel tancament de residències)  

Elisa: El google groups si no es per discutir, si és unidireccional. Si es per discutir que hi 
hagi un bloc.  

Ermengol:  No s’ha de donar més voltes, hem de discutir sobre que fem, no de com 
hem de discutir.  El manifest es recull amb signatures. Roda de premsa 22 ho prepara 
comunicació . Twitter, Facebook funcionant, hem de parlar. 

COMISSIO D’ACCIONS



Comissió: Integrar un  calendari que és el calendari de la manifestació de 14 i 15 amb 
un cartell i pancarta comuna que la faran els estudiants de la UAB.  S’ha de parlar de la 
manifestació del dia 14.  Manifestació del dia 19.: S’han de fer talls de circulació. 
Valdria la pena. Gent de la UAB es suma i val la pena  (per a comunicació) que hi hagi 
una roda de premsa que hi hagi un control de ntoa de premsa per explicar als diaris les 
raosn ulteriors de les accions. Concentració 26—Busquem a la concentració elements 
d’adhessió,  xerrades,  coses que permetin per atractiu  i amable que la gent i  vulgui 
participar. 
Torns_ Ermengol, Elena,

Ermengol: Si aqui hi ha d’altres universitats  fora de la UAB que poden contactar amb 
els seus comités d’emrpesa. Podem demanar al comité de la UAB que expliqui de que 
tracta en un text, la concentració del 26.  Apertura de la concentració. Respecte el 19 
hem parlat  gent  del  PDI  de  la  UAB.  ----Capacitat  molt  limitada  de  mobilització  de 
professorat.  Proposar  org  sindicals  de  professor,  assamblea  de  capítol  VI  ,  PAS  i 
assamblees destudiants.  Això pel dia 19 . Previament el professorat ens podem dedicar a 
explicar a les aules les conseqüencies d’aquest sistema. Ser part activa dels fets. Si aixo 
funciona podríem unificar moviments. SI no a nivell de professorat serpà dificil perque 
la gent te por de significar-se individualment. 

----Quedar dia 14  encontrarnos para ir todos juntos a la manifestación.  Si se quiere 
hacer algo  debemos actuar previamente para ver los resultados de nuestras estrategias.

Aïda---- Mail enviat a CGT, UGT i CCOO per si volen sumar-se pero encara no s’han 
significat. No s’han comunciat amb la plataforma.

PAU:   tractar d’arrossegar gent, potser tenint en compte  el pplantejament de la roda de 
premsa posteriro a les municipals hauriem de tallar carreteres, fer assamblees de forma 
unificada. Unificar reunions per no perdre hores de classe.

Baldo- dia 18 es tallarà la gran via després de tallar exitosament la diagonal. 

Laura:  Assambela  Polítiques  UAB =  dia  24  informació  de  PDI  PAS i  estudiants. 
(període d’examens) pero fins al 24  no s’havia contemplat res.

Xavier  Domenech:   Hauriem  de  fer  vaga  general  d’universitats.  S’haurien  de  fer 
ambdues retallades s’ha de pressionar, Quan més retallades millor. Els dimecres son els 
de Sanitat. Que els dijous  h ofaci els d’universitats. Fer calendaris per les protestes de 
les retallades per que es  vegi el poder de les retallades.  Apostaria pel 19,  pel 18 tambè. 
Model d’accions que fem esta bé  ----Hem de solidaritzar-nos hem de fer quelcom 
comú per evitar pactismes fragmentaris que no ens deixin unificar. Tema de 26 s’ha de 
convocar una altra comissió d’accions per preparar un model. 

Ermengol: Queden poques classe,s la presència de gent a les aules. Ens queden dues 
setmanes  amb  capacitat  d’actuació.  El  PAS  i  PDI  han  mostrat  poca  capacitat  de 
mobilització.  Si  volem que hi hagi  un mínim de mobilització.  El canvi  de timó  es 
necessari. Fer-ho el 19 no impedeix que el 26 es repeteixi.  No tenim res a perdre i molt  
a guanyar. 

-  Josep: El que tenim ara és que tenim problemes de calendari. S’ha d’aprofitar 
la conjuntura. Fa falta una activitat que doni coherència.  I preparar el dia 26 com 
quelcom més general apart d’iniciatives més locals. 

Elisa...D’acord  amb  Ermengol.   Manifestaicó  del  diumenge  amb  paredetes 
temàtiques. Que es llegeixi el manifest que a Via Laietana es llegeixi. 



Xavier: Dos punts possibles per penjar la pancarta. Un esta en disputa. El problema 
real  és la pancarta. Que hi hagi més gent a la comissió d’accions. Pancarta de 9 
metres que es visualitzaria molt. Es necessita gent per fabricar-la.

Marta: Molt poca gent que utilitza twitter s’hi s’estiguès més dinamitzat sería 
motl útil per crear opinió. 

Aida : Hem de pensar com fer la concentració més “festiva” pel 26.  Hem de 
portar propostes factibles de oncentracions visualment reconeixibles. 

Marc: No estem proposant accions que suposin cap delicte pero no es necessari dir 
que  s’ha de fer  i  que  no.  No cal  Anna i  Marc  faran  la  pancarta  amb majors 
dimensions. 

Xavier  Domenech:  Recordar  que  diu  la  pancarta.   Cercar  al  cartell   missatges. 
Concretar el despenjament de la pancarta.  Buscar un bon punt per anar . S’esta 
parlant de la mobilització dle 14.

Marc i Anna pensaven que era pel 26. Serà complicat que la tinguin llesta.

Xavier_ El tema del 14 s’ha de marcar un lloc. Pel 18 / 19 que algú determini on es 
fa l’acció i es concreti qui redactarà la ntoa de premsa i després  programar una 
reunió conjunta per abans de la mani dle 26.

Elisa: Que algú llegeixi el manifest.  Reciclat de la pancarta del 14 pel 26. Surt un 
voluntari per llegir el manifest. 

Ermengol: SI hi  ha una comissió  d’accions s’haurie  nde plantejar  dins de la 
comissió d’accions.

ES PLANTEJA SOBRE QUE HA DE POSAR LA PANCARTA?

Es pasa a la comissió d’accions.  

Hauriem de decidir ara, la propera reunió la setmana que ve com a assamblea, si no ens 
reunim com a assamblea etc....

TEMA: On es queda el dia 14?

Josep Maria: Problema del 15 que hi ha tres manis. CCOO, UGT ??? Com superarem la 
divisó política. Assegurar que es vegi que hi ha una plataforma.  

Ermengol:  Ho hauria de decidir la gent  que ha fet la pancarta, on es senti m és comoda.

TORN LLIURE DE PARAULA.

DIA 14 10 45 PORTA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 ES PENJA ALS DOS BLOCS LA NOTICIA.   EL DIA 15 DAVID CARMONA, 
LLEGEIX EL MANIFEST, ES QUEDA A PLAÇA CAT.



ENS HEM DE TORNAR COM A ASSAMBLEA? 

XAVIER: ASSAMBLEA CONJUNTA EL DIMECRES

ERMENGOL: SIMPLIFICAR REUNIONS FEM LA DE COMISSIONS DE 5 A 7 I DE 7 A NOU L’ALTRE EL 
DIJOUS A LES 5. PER PARLAR ÚNICAMENT DE COMISSIONS. A LES SET ES CERCA UN NOU EMPLAÇAMENT 
PER ALTRE REUNIO. 

QUE LA GENT DE LES COMISSIOSN ES REUNEIXI ARA UN MOMENT PER DECIDIR QUAN US REUNIU.

ES TANCA REUNIO.

PUDUP.CAT@GMAIL.COM


