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Per què s’ha de fer vaga el 6MPer què s’ha de fer vaga el 6MPer què s’ha de fer vaga el 6MPer què s’ha de fer vaga el 6M????    
Saps que la UAB es va declarar insubmissa a la LOU el 2001? 

 
Des del 2001 va haver-hi mobilització estudiantil molt forta contra la LOU malgrat que llavors, Bolonya 
encara no era una paraula massa coneguda. Aquesta oposició a la LOU la van protagonitzar els estudiants 
amb els suport dels Rectors (agrupats a la CRUE), els professors, els becaris, el PAS, ...  
 
De fet a la UAB, fins i tot el Claustre (màxim òrgan de decisió de la universitat) i el Consell de Govern 
(el segon òrgan de decisió de la universitat) ES VAN DECLARAR INSUBMISOS A LA LOU, pels 
motius que a sota es detallen (textualment): 
 
“Donat que el procés d’elaboració de la Ley Orgánic a de Universidades no ha estat ni participatiu ni 
democràtic, i  donat que els seus continguts suposen una agressió i un retrocés en la universitat pública, el 
Claustre General de  la Universitat Autònoma de Barcelona es declara en desobediència activa a la LOU, 
negant-se a aplicar els  mecanismes que conté aquesta llei per a implementar -se” 
 
Acord 11/2001, de 18 de desembre, pel qual, per 51 vots a favor, 46 en contra i 52 abstencions, s’apro va la   
declaració del Claustre General de la UAB. Font: Of icina de Coordinació Institucional UAB. 
 
Davant la decisió del Claustre, el senyor Rector va amenaçar amb la seva dimissió i el professorat va 
decidir tornar enrere, això sí, més per pura por no per que tinguessin millors arguments. Això no s’ha 
d’oblidar . Desprès en ZP va guanyar les eleccions i va maquillar la LOU del PP, deixant intactes els 
mecanismes que feien de la llei “una agressió i un retrocés en la universitat pública”. 
 
Tanmateix, els estudiants van continuar lluitant arreu de l’Estat contra la LOU durant tots aquests anys i 
van guanyar al menys una batalla: al 2006 el Ministeri del PSOE va retirar la proposta de titulacions que 
volien fer desaparèixer. I què van fer? Passar-li la pilota a les Universitats, com? Mitjançant el Reial 
Decret de Graus. 
 

I quan ha sigut el debat participatiu amb tota la comunitat estudiantil?  

Quan ha sigut el procés ni tan sols INFORMATIU cap als estudiants?  

Cap de les mesures que desenvolupen la LOU, la Llei Catalana d’Universitats i els 

Reial Decrets ha sigut ni tan sols informada amb transparència als estudiants, als 

treballadors i a la immensa majoria del professorat....    

 

FETS: 

• A la Facultat de Traducció i Interpretació els estudiants i el professorat han rebutjat el Grau que 
volien implantar des de el Rectorat. 

• A la Facultat de Comunicació s’ha paralitzat l’elaboració del grau pels estudiants i els professors. 
• La CGT i l’Assemblea contra la Precarietat convoquen als professors laborals a la vaga per 

reclamar condicions laborals dignes, estables per que la gent faci una feina docent i investigadora 
de qualitat i sobretot: més democràcia al govern de la universitat. 

• Al Campus de Mundet de la UB, la Facultat d’História de la UB fan vaga (aquests últims de 
dilluns a dijous). 

• A la Universitat de Santiago de Compostela han estat un mes i mig de vaga contra la LOU i els 
nous plans d’estudi. 

• Al País Valencià, a Perpinyà,  Euskadi, a Andalusia, a Galícia, a Madrid, hi ha mobilitzacions 
contra la LOU, el Reial Decret i Bolonya.  

 

 

EL QUE ÉS MÉS IMPORTANT: ALGÚ T’HA DEMANAT LA TEVA OPINIÓ?EL QUE ÉS MÉS IMPORTANT: ALGÚ T’HA DEMANAT LA TEVA OPINIÓ?EL QUE ÉS MÉS IMPORTANT: ALGÚ T’HA DEMANAT LA TEVA OPINIÓ?EL QUE ÉS MÉS IMPORTANT: ALGÚ T’HA DEMANAT LA TEVA OPINIÓ?    

 

Ja no sols es tracta d’una lluita pels que vindran darrera nostra.  
Es tracta de la defensa del TEU futur com a estudiant i com a treballador/a. 

 Es tracta de la defensa del TEU títol. 
 

LA DESINFORMACIÓ JUGA EN CONTRA TEU. 
INFORMA’T A LES TAULES I PIQUETS INFORMATIUS.   

VAGA EL DIA 6 I MANIFESTACIÓ A LES 12H PL. UNIVERSITAT 
 

http://especialbolonya.wordpress.com 

Algú t’ha explicat que la 

teva 

llicenciatura/diplomatura 

serà un grau? 

 
Algú t’ha explicat 

que un graduat NO 
cobrarà al mercat 
de treball el mateix 

que un 
llicenciat/diplomat? 

 

 

Algú t’ha explicat que un grau d’arquitectura 

no et permet treballar com un llicenciat 

d’arquitectura? Que un grau de Dret no et 

deixarà exercir la professió? 

 

Algú t’ha explicat que a Grècia no han pogut implantar l’EEES 

(pel rebuig dels estudiants) i que no s’ha acabat el món? 

 

Algú t’ha explicat que 

Bolonya no és una 

reforma d’obligat 

compliment “que vingui 

d’Europa”? 
 

 

Algú t’ha explicat que avui dia estan donant 

classe persones sense contracte i sense més 

formació que la d’una persona d’últim any 

de carrera? 

Algú t’ha explicat perquè les 
taxes han de pujar any rere any 

malgrat que els tràmits 
acadèmics te’ls fas tu  

(Automatricula)? 

 

Algú t’ha explicat 

què suposa que La 

Caixa o el Banc 

Santander donin 

diners a la UAB, i 

què hi treuen a 

canvi? 

 

 

Algú t’ha explicat perquè els postgraus 

tenen en la majoria dels casos els 

mateixos continguts que el segon cicle de 

la llicenciatura i costen el triple? 

 

 

Algú t’ha explicat que tot aquest 

merder la única cosa que ha fet és 

instaurar una “moneda única” 

(l’eurocrèdit)? 

Algú t’ha explicat 

perquè és millor 

una beca que un 

préstec i en què es 

diferencien? 

Algú t’ha 

explicat per 

què no es 

contracta 

personal 

malgrat les 

macances 

objectives de 

personal? 

 

Algú t’ha explicat per què has 

de pagar per estudiar a casa 

(crédits ECTS) en lloc de 

pagar perquè t’imparteixen 

bones classes (antics crèdits)? 

 

Algú t’ha explicat que la Generalitat esta asfixiant 

econòmicament a les universitats públiques catalanes 

empenyent-les a captar diners de les empreses 

privades i de la butxaca dels estudiants, sigui com  

sigui?  

 

 
Algú t’ha explicat per què no tothom podrà fer un 
postgrau (ni hi ha places, ni préstecs, ni beques)? 

Algú t’ha explicat que a partir del Reial Decret 

per accedir a una carrera no és suficient amb 

tenir la nota de tall i que estan parlant de 

“perfils” (entrevistes personals a l’americana)? 

 


