
Assemblea ETSEIB, 8 de Novembre de 2011 
 
L’ordre del dia que s’aprova és el següent: 

1. Breu informació sobre les dades econòmiques de les retallades 
2. Breu informació sobre les actuacions de les altres universitats de la 

zona 
3. La vaga i la Junta d’escola 
4. Posicionament de l’ETSEIB a les propostes de la coordinadora diagonal 
5. Moció respecte al Pati Nou 

 
Resum: Es prenen els següents acords: 
- Demanar a Junta suspensió acadèmica des de mig matí fins a les 12h i a la tarda a 
partir de les 16h.  
- Les hores de classe es transformaran en debats.  
- A mig matí concentració general i debat entre tots, ens sumem al dinar popular de 
la coordiandora diagonal i baixem cap a la manifestació de les 18h. 
- El dia 16h ens quedem a la uni a preparar l’endem{. 
- Es fan esmenes a la proposta de direcció 
- A l’inici de la Junta ens presentem i expliquem que som assemblearis. 
 
I si ho voleu saber tot, aquí més o menys:  
 
Es passen uns powerpoints informatius que es penjaran al blog de l’assemblea. 
S’obre un torn de propostes i posteriorment debatrem. 
 
Maria: Cal fer màxim DIFUSIÓ. 
 
Ferrer Llop: La situació és prou greu com per justificar qualsevol acció. S’ha 
d’augmetar la mobilització, conscienciant més gent. Per exemple mitjançant 
suspensió acadèmica. El 17 és l’inici, no el final. S’ha d’intentar tenir el m{xim 
nombre de gent debatint, pensant,etc.. Es poden portar ponents. 
 
Teresa: Voldria tancar l’escola però si no ho fem com a mínim ocupar el dia 
anterior, fer una xocolatada al matí, organitzar classes al carrer o xerrades, dinar 
popular i baixar tots cap a baix. 
 
Joan: Cal una acció contundent com ara tencar l’escola que porti els mitjans. 
 
Marçal: Cal arribar a la gent, si fem una acció contundent que no sigui només per 
als mitjans sinó per a la gent. No hi ha d’haver classe. Ni classe ni l’escola buida. 
 
S’obre el debat: 
 
Guillem: Estem a principis de novembre i no cal cremar-nos. Cal crear ambient i 
tancar l’escola és cremar un cartutxo que potser no cal. 
 
Teresa: Si no hi ha classe no vindrà ningú, cal fer coses. 
 



Pau: Okupar li sembla bé. Ull amb la suspensió acadèmica perquè privilegia el PDI 
per sobre el PAS. 
 
Marçal: Propaganda pel fet. Crear polèmica per crear debat. Si no fem res, passem 
desaperçebut. L’acció forta no crema, fa ambient. 
 
Sergi: Es va proposar no fer classe al maig i ho va trobar molt bé perquè li van 
donar l’opció i es va crear debat. Intentar que l’estudiantat sigui partícep. 
 
Maria: Okupar és cremarse sense motiu. Qui no vulgui venir no vindrà, permolt que 
estigui oberta. Fer propaganda el dia abans. Por a que els estudiants es sentin 
coaccionats i se’ns rebotin. 
 
Miquel Martí: El PAS troba la vaga forçada i poc treballada però seran solidaris i 
poden venir a petites accions. 
Joan: si no hi ha suport no cal tancar l’escola, pensem altres coses com ocupar 
altres espais públics de la UPC o la biblio 
 
Marc: El nostre objectiu és arribar a molta gent o programar un dia amb 
repercussió? Es decanta per a primera. Fer molta difusió i buscar recolçament a 
llarg plaç. 
 
Joana: Molta gent veu l’assemblea com uns punkis. Okupar fa lleig. Que es vegi que 
som normals i s’interessin per la informació. Difusió molt dies abans. 
 
Sergi: Coparteix por a que l’estudiantat es reboti 
 
Xevi: és una vaga gran que mourà gent, a la UAB molts professors aturaran la uni. 
És un dia per dir no a les retallades, que son injustes, no només per sumar gent. 
 
Robert: Ara hem de buscar gent perquè serà un any amb molta lluita. La gent no 
està prou conscienciada. 
 
Moderador: Es desestima la tancada de l’escola. Hi ha diferents idees: fer octavetes, 
etc. Fer suspensió acadèmica o ocupar el dia abans més suspensió acadèmica. 
 
Marçal: Propostes: parar l’escola al matí una hora perquè tothom s’adoni que passa 
alguna cosa i dur a Junta si més no un document declarant que estem en contra de 
les retallades. 
 
Joan: Aturar una hora li sembla bé, proposa mitja hora de silenci. 
 
Josep: Suspensió acadèmica no vol dir que no es faci classe, sinó que se’n fa d’altres 
temes. A mig matí es poden abandonar les classes i  posar en comú els diferents 
debats. 
 
Teresa: Hem de ser una mica més punkis, no ens hem de preocupar del que pensa 
l’estudiantat. 
 



Maria: No som comparabales a la UAB La difusió porta molta gent, recordem el 
juny. Dijous hi ha franja cultural, no val la pena fer aleshores suspensió acadèmica. 
 
Adrià: No hem de canviar per intentar no semblar punkis perquè la nostra imatge 
ens lligarà. 
 
Jordi Sort: Molt bé la proposa del Ferrer perquè es inclusiva a professors. La gent 
no vindrà a classe no perquè fassin vaga sinó perquè no hi haurà classe. Mostrar 
que som molts i no som punkis. 
 
Moderador: centrem-nos en les propostes més que en l’estètica de l’assemblea. 
 
Xavi: Al juny vem fer una acció contundent que va tenir ressó i va venir gent. 
Proposa eleiminar qualsevol feina avaluable dijous, ocupar el 16 per fer feina i fer 
xocolatada i xerrades al matí. Veu difícil fer un debat a cada classe perquè 
dependr{ molt del professor. Molt d’acord amb l’Adri{. 
 
Pau: Suspenció de feines avaluables. D’acord amb l’Adri{. 
 
Teresa: D’acord amb el Xavi. No veu bé que la gent vagi a classe i es trobi que enlloc 
de classe hi hagi debats. 
 
Miquel: Es tracta no només per conscienciar sinó per incomodar. S’ha de 
pressionar els directors perquè els repressentants pressionin el graó superior. 
 
Joan : Troba bé fer debats a classe. Després debat general. Creu que sortiran moltes 
idees. 
 
Maria : D’acord amb el Joan. Suspendre avaluables no ho troba del tot bé ja que els 
professor bé que perden alguna cosa (diners) quan fa vaga. Que perdem els 
estudiants? 
 
Marçal: fer vaga no és per passar-ho malament. Si ens ho podem estalviar, millor. 
 
Ganuza: Fer debats a classe depén molt del profe. Fem un escrit a la Junta que es 
pugui llegir a classe per ajudar. Concentració i després debat general. 
 
Moderador: No demanem suspensió acadèmica total. Les dues propostes que 
queden són: fer només difusió o suspensió acadèmica parcial. 
 
Teresa: Per si la Junta no aprova la suspensió acadèmica, es poden preparar 
xerrades com a pla b. 
 
Laura: Suspensió parcial també obliga a fer vaga. 
 
Ferrer: Troba bé fer un document per ajudar els debats a classe i que no depengui 
només del professor. Els estudiants poden nomenar portaveus per al debat 
posterior. 
 



Jordi: Si es fan debats no és docència per tant és suspenció. Si no s’aprova a Junta, 
la proposta pot seguir exactament igual. Fem el que volem i segurament molts 
profes s’uniran volunt{riament. 
 
Xavi: Hem decidit respecte a l’ocupació? 
 
Moderador: Ho parlarem. 
 
Ganuza: És docència però d’altres matèries. A junta segurament s’aprovar{ la 
suspenció parcial. 
 
Adrià: Si només fem classe fins a mig matí, què passa amb els grups de tarda ? 
 
Pau : Troba bé fer classe mig matí perquè vingui la gent. 
 
Òscar : Els debats a classe com a recomanació. Veu bé parar de 10 a 12, com a les 
eleccions a rector. 
 
Joan: Suspensió de 11 a 12 com a simbòlic o veu bé. Debats i concentració. 
 
Àlvaro: No anirà a classe ni per fer debats. Qui fa vag és còmplice. Fem-los fora del 
sistema. 
 
Adri{: D’acord amb l’Àlvaro. La gent no vindrà per fer debat i si vénen a classe i no 
n’hi ha s’enfadaran. 
 
Marçal: No busquem una alternativa per la gent que no fa vaga, preparem la nostra 
jornada. Si es fan debats sí que anirà a classe, i si no ja sortirà. No anem dividits, 
fem tots el mateix programa. Està bé deixar als profes llibertat per fer classe o no. 
A les tardes es pot fer el mateix. 
 
Joan: Els debats a classe son interessants, busquem consens. 
 
Maria: No del tot amb l’Àlvaro. No cal obligar a fer vaga. Hi ha gent que els hi suda i 
gent que no té prou informació i per això no s’ha de discriminar tan f{cilment. Cal 
captar aquesta gent que no fa vaga perquè no tenen prou informació. 
 
Jordi: Plantejem una vaga poc convencional però es normal ja que com a estudiants 
les nostres eines de pressió són diferents. Recolza el debat. No es tracta que 
vinguin pensant que faran classe, sinó fer difusió des d’abans. Si no es fa debat, els 
alumnes el poden proposar. És bo que es faci debat amb el professor. 
 
Josep: A la tarda es pot repetir el format. Com a material de debat es pot portar el 
que hagi sortit del claustre del dia abans. 
 
Marta Otero: Les classes són poc participatives i la gent està poc informada. Serà 
difícil fer un debat i fins i tot els professors no sabran com fer-ho. 
 



Moderador: Sembla que hi ha una proposta única de fer suspensió acadèmica a mig 
matí i fins les dotze i a la tarda a partir de les 16. S’haur{ fet debat a les classes fins 
llavors i després es fa concentració i debat general. S’aprova la proposta. 
 
Demà dimecres a les 14h es fa una reunió per acabar de decidir la cronologia del 
dia a la sala de reunions del passadís de les associacions (planta 1). També es 
redactar{ el que es portar{ a Junta per que s’aprovi. 
 
Tema ocupar el dia abans, què fem? 
 
Georgina: Ocupar porta gent, com al juny que molta gent externa al moviment s’hi 
va sumar. 
 
Guillem: Ocupar pot ser útil per preparar el dia següent. 
 
Jordi: Al juny hi havia gent perquè era la biblioteca, ara potser no venen. Si anem a 
ocupar per treballar que no sigui una cosa massiva perquè seria contraproduent. 
 
Àlvaro: No est{ d’acord. Una ocupació pot generar fraternitat. No ens cremarem en 
una sola nit. 
 
Teresa: creu que vindrà gent i serà una experiència positiva. 
 
Joan: Ocupar est{ bé però s’ha de muntar el dia 17, cal que sigui una nit de feina. 
 
Ferer: També es pot treballar el que hagi sortit del claustre 
 
Xavi: en lloc de dir ocupació podem dir preparació 
 
Moderador: el nom ja el debatrem. Hi ha consens en quedar-nos. 
 
Respecte a les propostes de coordinador diagonal, ens sumem al cercavila de 
dijous 10 i al dinar popular del 17, però no al tall de la diagonal a les set trenta del 
matí. També a la baixada conjunta a les 16h cap a la manifestació. 
 
Joan: proposa canvis al manifest de direcció. 
 
Miquel: a claustre s’ha propsat el mateix, es poden treballar les mateixes esmenes. 
 
Pastor: cap PDI est{ d’acord amb les retallades. 
 
Ganuza: volia dir que potser algú entén la necessitat de les retallades 
 
Joan: proposa dir que que les retallades son injustes i innecessàries, no venen del 
cel. Enlloc de reclamar o demanar, exigim. Cal fer debat amb tota la comunitat 
universitària. 
 
S’aproven. 
 



Miquel: Cal instar al rector a  oposar-se a les retallades 
 
Marçal: Cal remarcar la importància de la universitat dins la societat. 
 
S’aproven aquestes dues propostes. 
 
Ganuza: el veu molt fluix tot. 
 
Miquel: s’ha d’instar a pressionar els graons superiors. 
 
Guillem: mencionar la pujada de les taxes. 
 
Jordi: Ja hi diu públic català i de qualitat 
 
Joan : Proposa llegir un text a l’inici de la junta explicant com funcionem i animant 
a PDI i PAS que també facin assemblees i per finalemnt dissoldre la Junta i fer una 
assemblea de l’ETSEIB. 
 
Trobem que no és el moment de treure aquest debat.  
 
S’aprova llegir la primera part, de presentació de qui som i què fem. 
 
Acabem i aplaudim! 
 

 

 


