
MISSATGE DE CANDIDATURA DEL PATI NOU

Per una educació de qualitat
al servei de la classe treballadora

Barcelona, 12 d’abril de 2021

El Pati Nou és la candidatura a Claustre de la representació de l’estudiantat de l’ETSEIB,
l’Assemblea d’Estudiants, que és un espai d’organització i autogestió de les estudiants de
l’ETSEIB.

Creiem en l’educació com eina transformadora i per això tenim la necessitat
d’autorganitzar-nos per tal de canviar el nostre entorn més proper: aquesta universitat. Som
feministes, anticapitalistes, ecologistes i lluitem per aconseguir una educació 100

Creiem que la nostra tasca com a enginyeres ha de ser al servei de la societat, per tal de
canviar-la i convertir-la en una societat que posi la vida i els interessos col·lectius al centre i no
pas al servei del mercat, en mans d’unes poques empreses que només busquen el seu propi
benefici.

Creiem també en la participació directa, i per això ens organitzem de manera horitzontal i
assembleària. Tothom qui vulgui pot participar-hi i tothom hi té la mateixa veu. Prenem les
decisions segons consensos, resultat del debat continu perquè aquesta és l’única manera
d’aconseguir que totes ens hi sentim còmodes i iguals. Les assembles són cada divendres a les
14h, vine i participa!

En coherència amb el format assembleari amb què treballem, des de l’Assemblea s’intenta
donar veu als moviments socials i a les reivindicacions de col·lectius que creiem justes. Es duen
a terme cicles de xerrades, de documentals i es promou la mobilització estudiantil i la
participació en reivindicacions legítimes i estratègiques per construir una educació pública i de
qualitat. Per aquest motiu donem suport a projectes com Aula Lliure, en contraposició a les
acadèmies, un dels segregadors econòmics dins la nostra Escola. Per altra banda, realitzem
difusió i denúncia de diverses causes com és l’Apartheid de Palestina, el desallotjament de
centres socials autogestionats, els desnonaments de persones vulnerables, l’absolució de les
acusades de casos com Controlades o La Pública a Judici i un llarg etcètera.

Com a assemblea que som formem part del moviment estudiantil al campus i ens organitzem
amb la resta d’assemblees de Diagonal a través de la Coordinadora d’Assemblees de Diagonal.
En aquest sentit hem participat de les diferents lluites que aquesta ha dut a terme, destacant
les mobilitzacions per la defensa de la gratuïtat de la universitat pública. També participem
activament en la Coordinadora d’Assemblees Interuniversitàries (CAI), on ens reunim amb



totes les assembles de l’àrea metropolitana. I fins i tot hem arribat a fer campanyes amb altres
universitats del territori.

Al llarg del curs duem a terme diverses campanyes que es treballen gairebé constantment per
fer de la universitat un lloc de creixement i coneixença com a persones, en tots els àmbits.

• Programari lliure: Treballem amb diversos departaments per tal que utilitzin programes
de software lliure. No només es treballa en aquesta línia sinó que els instem que tot
aquell material imprès que es necessiti per a l’assignatura se subministri a l’alumnat
gratuïtament.

• Inclusió: Participem activament en les iniciatives i propostes de millora del departament
d’Inclusió de la UPC i conjuntament intentem millorar les condicions de totes les
persones que formen part de la universitat per fer-la més accessible.

• Reavaluacions: Defensem el mètode d’avaluació amb dues reavaluacions a l’Escola. Des
de fa anys s’està treballant en aquesta línia tot i els impediments i les negatives de la
direcció per dur-ho a terme.

• Vida social: Reclamem i incitem a crear teixit entre les estudiants i que visquin la
universitat més enllà dels estudis. Fem dues festes a l’any. A la tardor el Dia Per la
Música i a la primavera celebrem la diada de l’Escola fent una jornada d’activitats i
concerts dins i fora del centre on totes les estudiants participen i hi gaudeixen. També
fem altres activitats com la revista, fulloneros, salseos, xerrades, debats, projecció de
documentals... I col·laborem amb la resta d’associacions de l’Escola.

• Bústia de comentaris discriminatoris: Tenim una bústia, tant física com virtual, per
visibilitzar els comentaris de caràcter racista, masclista, classista, homòfobs,
transfòbics... fets per membres de l’Escola. És un projecte comú amb l’Assemblea
Feminista de l’ETSEIB.

• Préstec de material: tenim una borsa d’ulleres, d’apunts que l’ETSEIB fa comprar, un
mercat d’intercanvi, també d’apunts, cedim llapis de memòria, i d’aquí poc obrirem una
nova borsa de bates de laboratori.

• Cursets: cada quadrimestre fem cursets d’eines molt útils per a la carrera i que l’Escola
no explica, com són el LaTex, l’Octave i la calculadora programable HP.

• Altres: Participem activament en totes les institucions, ja siguin a nivell de centre com
d’UPC.

Tot això no és més que un resum de les idees i feina que es desenvolupen en aquesta
candidatura. Per aconseguir una universitat digna i a l’abast de totes s’ha de seguir lluitant i
participant d’una manera activa en els espais de la representació estudiantil. Juntes som més
fortes!



Per més informació contacta amb nosaltres:

Twitter: @AssembleaETSETB
Instagram: @assembleaetseib
Mail: assemblea.etseib.upc@gmail.com

O vine al local de l’Assemblea (primera planta a l’esquerra, al fons del passadís). Ens hi
trobareu a qualsevol hora.

Assemblea d’Estudiants de l’ETSEIB


