
INFORMACIONS ÚTILS PEL DIA 6 MARÇ 

A LA ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT 

UNIVERSITÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Manifestació 

 
• La manifestació comença a Plaça Universitat a les 12h. 
• El recorregut és: Pl.Universitat- Rambles- Sant Jaume-Laietana-Pla de 

Palau. 
• Tot el recorregut sera vetllat per un servei de seguretat organitzat per les 

assemblees  i organizatcions d’estudiants de la Plataforma Mobilitzadora 
en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP)  

• A la PMDUP hi participen assemblees d’estudiants de la UB, UAB, UPF i 
UPC. 

• Tothom que vulgui que porti la seva pancarta però amb pals, per tal de 
que no es confongui amb la pancarta de la capçelera. 

• A la manifestació hi participan els conductors de TMB que estan fent 
vaga des de dilluns. 

• La manifestació finalitzarà amb un breu parlament per part dels 
estudiants, conductors de TMB i de USTEC, un dels dels sindicats que 
van convocar la vaga de professors el passat dia 14 de Febrer. 

 
 

PIQUETS INFORMATIUS 
• Des de primera hora del matí haurà diversos grups de piquets 

informatius desplegats per tots els punt d’accés al Campus i les facultats 
per tal de informar als companys i companyes dels motius de la vaga i 

 

I tu, vindràs 

a classe? 

de quins han estat els acords col·lectius de les assemblees i 
organitzacions que convoquen la vaga. 

• Hem de recordar que aquesta vaga ha estat convocada amb un consens 
inèdit en els darrers anys i també estan cridats a secundar-la tots el 
professorat contractat.  

• Hem de recordar que hi ha hagut difusió de la convocatòria des de fa 
mesos. 

• Hem de recordar que hi ha hagut distribució massiva d’octavetes 
informatives, taules de informació... per tal de que tothom sàpiga que 
ens juguem amb aquesta convocatòria. 

 
Preguem que la gent s’hi sumi a la manifestació convocada a Plaça Universitat 
a les 12h directament sense pujar a la UAB.  
 
La gent que vulgui donar un cop de mà als piquets informatius, s’ha de posar 
en contacte amb el Comitè de Vaga: comitedevagauab@gmail.com. Assumpte: 
Piquets Informatius. 

 

Seguiment Estadístic de la jornada de vaga 
 

• Per tal de tenir dades fiables, des de’l Comitè de Vaga s’està coordinant 
un equip de control estadístic del seguiment de la jornada, facultat per 
facultat. 

• Tota aquesta informació es fara pública en els següents dies per al 
conjunt de la comunitat universitària. 

 
Si alguna persona vol participar-hi: comitevagauab@gmail.com- Assumpte: 
Seguiment Estadístic 
Materials i altres informacions 

• El manifest de la Plataforma Mobilitzadora en Defen sa de la 
Universitat pública es pot consultar a  www.universitatpublica.org 

• La taula reivindicativa dels Col·lectius que integr en el Comité de 
Vaga es pot consultar  a www.comitevagauab.blogspot.com 

• El manifest de l’Assemblea contra la Precarietat es  pot consultar i 
signar a: 

• www.precarietatuab.net 
• Notícies, vídeos, octavetes, fotografíes ... 

http://especialbolonya.wordpress.com 
 

Comitè de Vaga:  
Assemblea de Traducció i Interpretació, Assemblea d e Lletres, 
Assemblea de Ciències, Assemblea de Polítiques i So ciologia, 
Assemblea de Enginyeries (ETSE), Assemblea de Comun icació, 
Assemblea de Psicologia, Assemblea de Becaris de Co l·laboració i 
PCUE, SEPC, AEP,  CGT i Assemblea Contra la Precarietat - formada per 
estudiants de Tercer Cicle, becaris predoctorals,  becaris d’investigació, professors 
ajudants, professors associats i professors lectors /col·laborador. 



Col·laboren: CAU, UGT i CC.OO  
 


