
FULL INFORMATIU Nº1.FULL INFORMATIU Nº1.FULL INFORMATIU Nº1.FULL INFORMATIU Nº1.    

Què és el COMITÉ DE VAGA?Què és el COMITÉ DE VAGA?Què és el COMITÉ DE VAGA?Què és el COMITÉ DE VAGA?    
 
Per tal de desenvolupar un treball continuat entre treballadors i estudiants de preparació de la vaga durant 
aquests mesos i, especialment, durant l’època d’exàmens, a la Coordinadora d’Assemblees de Facultat 
(CAF) celebrada el dia 21 de Desembre es va decidir crear el Comitè de Vaga. La primera reunió del 
Comitè seria el dia 15 de Gener. 
 

ElElElEl    ComitèComitèComitèComitè de Vaga  de Vaga  de Vaga  de Vaga convoconvoconvoconvocacacaca als estudiants als estudiants als estudiants als estudiants, becaris col�laboració, , becaris col�laboració, , becaris col�laboració, , becaris col�laboració, 

predoctorals i de suport recerca predoctorals i de suport recerca predoctorals i de suport recerca predoctorals i de suport recerca  i  i  i  i al al al al professorat laboralprofessorat laboralprofessorat laboralprofessorat laboral a fer vaga el dia 6  a fer vaga el dia 6  a fer vaga el dia 6  a fer vaga el dia 6 

de Març i a la Manifestació a les 12h a Pl. Universitatde Març i a la Manifestació a les 12h a Pl. Universitatde Març i a la Manifestació a les 12h a Pl. Universitatde Març i a la Manifestació a les 12h a Pl. Universitat....    

El CEl CEl CEl Comitomitomitomitè de è de è de è de VVVVaga estaga estaga estaga està format per:à format per:à format per:à format per:    
 
Coordinadora d’Assemblees de Facultat:  

• Assemblea de Traducció i Interpretació,  
• Assemblea de Lletres,  
• Assemblea de Ciències,  
• Assemblea de Polítiques i Sociologia,  
• Assemblea de Enginyeries (ETSE),  
• Assemblea de Comunicació,  
• Assemblea de Psicologia,  
• Assemblea de Becaris de Col·laboració i 

PCUE, 
 

• Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC) 

• Associació d’Estudiants Progressistes (AEP),  
• Assemblea Contra la Precarietat -formada per 

Tercer Cicle,  becaris d’investigació, professors 
ajudants, professors associats i professors 
lectors/col·laboradors- 

• Confederació General de Treballadors 
(CGT) 

 
Han col�laborat activament a la redacció de la taula reivindicativa i activitats Han col�laborat activament a la redacció de la taula reivindicativa i activitats Han col�laborat activament a la redacció de la taula reivindicativa i activitats Han col�laborat activament a la redacció de la taula reivindicativa i activitats 

del del del del ComitèComitèComitèComitè i donen suport a la vaga: i donen suport a la vaga: i donen suport a la vaga: i donen suport a la vaga:    
• CAU (segon sindicat del PAS) 
• UGT  
• CC.OO. 

 
El Comitè de vaga ha treballat en comissions de Discurs, de Difusió, d’Activitats, de Comunicació i s’ha 
posat en contacte amb els altres col·lectius que hi ha a la UAB per tal de donar a conèixer la situació i els 
motius de la vaga. 
 
La Coordinadora d’Assemblees de Facultat treballa coordinadament amb les altres universitats 
públiques de Barcelona, mitjançant la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat 
Pública (PMDUP) conformada per les assemblees d’estudiants de la UAB, UPF, UB, UPC, AEP i SEPC. 
 
La PMDUP convoca a la manifestació amb el suport del ex-rector de la UPC, Josep Ferrer i diversos 
catedràtics i professors, com Arcadi Oliveres,  tal com es va visualitzar a la presentació pública de la 
convocatòria de la setmana passada amb prop de 100 persones a la UB. 
 
De les Assemblees que pertanyen a la PMDUP, també convoquen a la vaga: 

• L’Assemblea del Campus de Mundet (UB) 
• L’Assemblea de la Facultat de Història de la UB (ells faran vaga de dilluns a dijous). 

 
Aquesta data ha sigut també secundada per fer diverses accions per associacions i assemblees estudiantils 
de tot el territori i de l’Estat espanyol, València, Sevilla, ... De fet, a la Universitat de Santiago de 
Compostela van fer vaga des de desembre fins el 15 de gener.És normal que pràcticament ningú ho sàpiga. 

A diferència del que va a passar al 2001, amb el PSOE a l’oposició i tot el Grupo Prisa fent ressò mediàtic 
de la oposició al PP, en aquesta ocasió hi ha una política de silenci ferri pel que fa a la defensa dels 
estudiants del dret a l’ensenyament superior i contra les lleis que el posen en greu perill: la LOU i el 
darrer Reial Decret de Graus, dins de l’esperit del Procés de Bolonya.  
 

La desinformació sempre juga en contra teu com a estudiant i com a treballador. 
 
La convocatòria de vaga de la UAB demanaLa convocatòria de vaga de la UAB demanaLa convocatòria de vaga de la UAB demanaLa convocatòria de vaga de la UAB demana,  
en poques paraules els següents punts: 
 

1. Que la UAB faci públic la seva situació de bancarrota pel que fa a la manca de finançament 
públic i la seva impossibilitat d’aplicar cap reforma de la universitat i menys la LOU, que 
precisament el que planteja és la reducció del finançament públic. És a dir, que es declari 
insubmisa a la LOU i paralitzi l’aplicació del Reial Decret. 

2. Que la UAB faci una aposta pel dret a l’ensenyament superior i per les condicions de treball 
dignes i estables per al conjunt dels seus treballadors i treballadores com a requisit 
imprescindible per a una docència, investigació i serveis de qualitat. 

 
Pots consultar la taulaPots consultar la taulaPots consultar la taulaPots consultar la taula reivindicativa  reivindicativa  reivindicativa  reivindicativa sencera,sencera,sencera,sencera,    vídeosvídeosvídeosvídeos, fotografies i la graella , fotografies i la graella , fotografies i la graella , fotografies i la graella 

d’activitats...d’activitats...d’activitats...d’activitats...    

a les pàgines de sotaa les pàgines de sotaa les pàgines de sotaa les pàgines de sota    
 
Més informació a la teva assemblea,  a les taules informatives de la Cívica tots els migdies, a la teva 
facultat, als passa-classes, cercaviles, performances i als teus companys i companyes. 

Per dirigir-se al Comitè de Vaga (voluntaris, dubtes, preguntes, ...): 
 

comitevagauab@gmail.com 
Per informar-se: 

http://especialbolonya.wordpress.com 
http://comitevagauab.blogspot.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI NO VOLS SER COM 

JO, INFORMA’T! 

Per la derogació del RD 

de Graus, la LOU i 

contra  Bolonya. 

VAGA 6 DEVAGA 6 DEVAGA 6 DEVAGA 6 DE MARÇ  MARÇ  MARÇ  MARÇ 

MANIFESTACIÓ 12H, MANIFESTACIÓ 12H, MANIFESTACIÓ 12H, MANIFESTACIÓ 12H, 

PL UNIVERSITATPL UNIVERSITATPL UNIVERSITATPL UNIVERSITAT    
    


