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Manifest

S’aprova el manifest de la comissió continguts del Juny passat adjuntant la demanda de 
congelació de les taxes. Fins i tot es pot plantejar demanar la gratuïtat en un moment 
donat. Es penja al blog i es poden anar afegint dades cada setmana. De moment es penja 
així però es pot plantejar un redactat. 
Es poden afegir dades estadístiques i altres dades d’interès al blog però no al manifest 
sinó en un document apart. 

Assemblea UPC

Demà a les 14:30 hi ha reunió d’assemblea indignat de la UPC. S’organitza des del 
Carlos, hi donem suport però no ens hi impliquem com a assemblea. La Maria i 
l’Andreu hi van com a portaveus i manifesten el nostre suport i sobretot el suport a 
formació d’assemblees a tots els campus o facultats de la UPC, especialment al campus 
nord on no hi ha gaire moviment estudiantil.

Aquesta convocatòria té l’objectiu del 17-N. Hi pot anar qui vulgui de manera 
individual, falava més. I ens coordinem de cara a la vaga, evidentment.

Podem ajudar un xic a nivell material, però considerem que estem en un altre tempo i 
hem de seguir el nostre camí. Cada facultat hauria de crear la seva assemblea i treballar 
a nivell local.

Per tal de coordinar-nos ja tenim l’eina d’assemblea Diagonal, que a més té l’avantatge 
d’incloure també l’UB. És important aprofitar les eines que tenim i no crear organismes 
paral·lels. 

Biblioteca

L’escola de moment està oberta el cap de setmana però s’ha de discutir el calendari i la 
biblioteca està tancada els caps de setmana. El consell de govern va decidir:

- Le biblioteques tanquen normalment el cap de setmana.
- En periode d’exàmens obren si el personal treballa voluntàriament el cap de 

setmana enlloc de laborables.
- El PAS de totes les biblioteques depèn de gerència UPC

El dependre d’UPC, si actuem s’enterarà qui ens interessa i no quedarà a l’escola.  Des 
de l’escola ens ofereixen sales d’estudi, però la biblio és més que aixó i no es just que la 
tanquin. 

Es valora que legalment no podem autogestionar la biblio i per tant hi haurà guardia de 
seguretat sempre.

Es valora que convé obrir la biblioteca aquest cap de setmana, el següent i el dia 
entre parcials.



També recollim firmes per demanar un horari d’obertura de biblios que sigui com el de 
l’any passat, és a dir els caps de setmana previs i durant exàmens incloent parcials. El 
document s’enviarà avui mateix. 

La Tània proposarà als organismes convenient obrir en horari habitual de 10 a 20 hores. 
En aquest cas no okupariem la biblioteca a les nits. 

17-N

Convoquem assemblea extraordinària el 10 de Novembre. Comentem que l’escola va 
tancar un cop per evitar que els alumens de 5è entressin després del sopar. Demà ens 
informem de si podem convocar una junta d’escola extraordinària per demanar que 
tanquin la universitat aquell dia. També es pot fer a través de permanent. 

FIL

Es debat. Hi ha l’opinió que cal posar JA un cartell sobre el 17-N, es diu que això 
cansarà i que cal posar-ho l’última setmana. D’altra banda ara mateix el més inmediat és 
la biblio obert el cap de setmana. També s’ha de posar el de l’assemblea extraordinària 
del dia 10. Finalment s’arriba a la següent decisió de consens:

- Es posarà un cartell de la biblio aquesta setmana i més tard un de 
l’assemblea extraordinària del dia 10. A partir de llavors un del 17-N.

- A tots els cartells s’afegirà a sota: Caminant cap a la vaga general d’universitats 
del 17-N.

Les infraccions als acords seran sancionades. 
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