
ACTA ASSEMBLEA PUDUP

Data: 19/05/2011
Hora: 19-21h.
Lloc: Plaça Catalunya

Assisteixen: Ester Jordana (UB), David Garcia (UAB), Arnau Barquer (UAB, Col·lectiu 
d’Estudiants d’Arqueologia), César Castañón (UAB), Laura Gené (UAB), Núria Alcaraz 
(UAB), Ivan Riba (UPC, coordinador Consell de l’Estudiantat), Mou? (UPC, Assemblea 
ETSAB), Àlex Villar (UPC, Assemblea ETSAB), Ruben Requejo (UAB, 3r Cicle), Gael Sentís 
(UAB, 3r Cicle), Martí Cuquet (UAB, 3r Cicle), Mònica Fernàndez (UAB), Carmen Férriz 
(UAB), Lluis de Yzaguirre (UPF), Àlex Morande ?(UB), Joana Blau Vilagrasa (UB), Bernat 
Rotger (UB), Xavi Perramon (UPF), Conchi San Martín (UB), Francisco Morillas (UPC), 
Ermengol Gassiot (UAB), Pau Casanellas (UAB, Assemblea Tercer Cicle), Elena Gabriela 
Fraj (UB), Xus Nuñez (UB, PAS), Aida Sánchez de Serdio (UB), Laia Haurie (UPC, UpiC), 
Marc Bria (UAB, PAS-Capítol 6), Anna Vitores (UAB), Sonia Busquet (UAB), Barbara Biglia 
(URV).

1. Difusió de la concentració i de la Plataforma

1.1. Cartells, octavetes, etc.

Encara hi ha cartells per recollir a l'hotel d'associacions (s'hi accedeix des del pati de 
matemàtiques de l'edifici històric de la UB. Truqueu abans al 934029008). També es poden 
descarregar des del wordpress de la PUDUP en alta i baixa resolució.

Igualment, l'octaveta es pot descarregar del wordpress i cadascú pot fer-ne còpies pel seu 
compte. De tota manera a l'hotel d'associacions també se n'imprimiran unes quantes.

S'anima a que cadascú faci servir les seves xarxes de difusió i mailings per difondre la 
PUDUP i la crida a la concentració.

1.2. Roda de Premsa

La roda de premsa tindrà lloc dimecres 25 de maig a les 11h a l’escala noble de l’edifici 
històric de la UB. La idea és que sigui unitària i hi siguin representats tots els col·lectius. La 
composició i estructura de la roda de premsa seria la següent:

• Representant PDI  : Vera Sacristán (UPC), faria la presentació general del model 
d’universitat democràtica i independent que està en joc, i de la Plataforma. Seguidament 
parlaria de la situació del PDI: increments de càrrega docent, situació associats, 
impossibilitat de consolidació, etc., etc.

• Representant   d’alumnat  : Laura Gené (UAB), plantejaria temes com l’increment de 
matrícules,  massificació, reducció de l’oferta acadèmica, instrumentalització laboral de 
beques, etc., etc.

• Representant PAS  : una persona de Capítol 6 (UAB) parlaria dels acomiadaments, de la 
substitució de llocs de treball per beques, l’externalització de serveis, etc., etc.

• Representant societat civil  : Jordi Bonet, president de la FAVB, s’ocuparia del model de 
societat en relació amb el model d’universitat, el dret a l’accés a l’educació superior, 
l’efecte d’endeutament que comporten els préstecs, etc., etc.

La persona que respondria a les preguntes de la premsa seria Ermengol Gassiot (UAB)



Tot plegat hauria de ser breu (20-30 min?)

Per altra banda, la comissió de comunicació havia decidit en la reunió prèvia a l’assemblea 
la confecció de dossiers de premsa per temes o universitats accessibles des del wordpress.

1.3. Altres accions de difusió a les Facultats o en relació amb altres mobilitzacions

Proposta de vagues “a la japonesa” (Econòmiques i Sociologia UB) per animar l'ambient 
cara el 26.
Celebració d’assemblees unitàries (PDI, PAS, alumnat) a UB Raval.
Difusió de la Plataforma i la concentració a la mobilització de Plaça Catalunya per vincular la 
convocatòria a la lluita general.

2. Concentració

2.1. Accions durant la concentració

Es presenten a l'assemblea les diferents propostes de visualització que ha discutit la 
comissió de comunicació: 1) portar togues fetes de bosses de d'escombraries i birrets de 
cartolina; 2) portar un llibre a la mà; 3) fer bookblocks; 4) portar una pissarreta on escriure la 
pròpia retallada. Després de la lectura del manifest, es proposa, com a acció unitària, retallar 
físicament amb tisores treballs acadèmics propis. Les facultats que tenen formes de 
visibilització pròpies també les duran, com és el cas del taüt de la UPC.

Cal difondre aquestes propostes a la llista de correu, els blogs, Facbook i Twitter per tal que 
tothom que hi vulgui assistir pel seu compte n’estigui assabentat i porti el material necessari.

També s’acorda fer una crida de creació de lemes (originals, punyents, divertits...) al 
Facebook, el Twitter o a la llista de distribució.

Es proposa enregistrar clips en vídeo de moments de la concentració i la manifestació per 
difondre posteriorment a plataformes de vídeo (Vimeo, Youtube)

Després de la concentració s’acorda anar cap a Plaça Catalunya per Via Laietana en 
manifestació amb un autobús de TMB o, si no es possible, amb una furgoneta. El vehicle 
aniria equipat amb altaveus i música. Es desplegarà una pancarta des d’una façana de Via 
Laietana al pas de la manifestació.

S’acorda proposar que s'afegeixin a la manifestació altres col·lectius que pateixen les 
retallades (sanitat, etc.).

2.2. Vaga

Abans de l’assemblea havia circulat la proposta de fer vaga general el 26 aprofitant la 
concentració. Es discuteix fins a quin punt és possible assumir l'organització d'una vaga en 
aquest moment, si ha de ser d'alumnat i professorat, etc. Es considera, a més, que no hi ha 
temps per convocar-la legalment, ni per coordinar la crida als col·lectius que l'haurien de 
convocar, atès que la PUDUP no és un òrgan representatiu, sinó una plataforma per 
promoure la mobilització. Però el 26 es poden fer assemblees o altres accions que 
modifiquin l'activitat acadèmica normal, i cada assemblea pot decidir el que consideri més 
oportú.



3. Gestió de les adhesions al manifest

En relació amb el debat sorgit arran de l’adhesió al manifest de càrrecs polítics, i sobre la 
identificació de la militància o del càrrec institucional en les subscripcions, es planteja per 
una banda la força que tenen les adhesions de membres d’organitzacions i, per altra, el risc 
d’instrumentalització política, especialment ara que estem a les portes de les eleccions.

L’assemblea acorda que les adhesions al manifest s’ordenaran i s’identificaran de la següent 
manera:

• En primer lloc la comunitat universitària: nom de la persona amb identificació de la 
universitat a la qual pertany.

• En segon lloc organitzacions que ho hagin aprovat formalment en els seus òrgans de 
decisió.

• En tercer lloc societat civil: nom de la persona amb identificació de la organització càrrec 
(però en cap cas s’acceptaran sigles de partits).

Cal veure com es pot gestionar aquesta informació en el sistema automatitzat d’adhesió al 
manifest, i cal unificar abans de la roda de premsa les adhesions, que ara es fan per dues 
vies diferents (el sistema automàtic i el gmail), i que apareixen en dos llistats diferents (el del 
sistema automàtic i el wordpress).

Quan comença la cassolada, es conclou l’assemblea per imperatiu sònic.

*    *    *


