
A tota la comunitat universitària, 
 
Companyes i companys, 
 
Des de fa tres setmanes, membres del claustre general de la UAB i diversos col·lectius 
de treballadors i estudiants hem iniciat una campanya de recollida de signatures per a la 
convocatòria d’un claustre extraordinari. Aquesta recollida s’ha fet en base al text que 
us reproduïm tot seguit i que creiem que és prou clar per necessitar més explicacions. 
 

A tots i totes les membres del claustre general de la UAB. 
 
Companyes i companys, 
 
Aquest curs que estem encetant està marcat per la introducció dels graus i post-
graus i per la crisi econòmica. Dues qüestions complicades i a les que hauríem de 
poder fer front comptant amb la participació de tothom i amb el diàleg com a eina 
fonamental per a anar construint una UAB cada cop més capaç de complir amb la 
seva vocació de servei públic. Malauradament les actuacions i les formes de l’actual 
equip de govern no ens ajuden a aconseguir-ho, si no que multipliquen les 
dificultats. Creiem que en una situació així cal que sigui el conjunt de la comunitat 
universitària, i en primer lloc el claustre, com a màxim òrgan de representació, el 
que prengui en les seves mans aquesta tasca i ens permeti passar d’una dinàmica de 
imposició/oposició a una altre de participació/decisió col·lectiva. És per això que 
us demanen la vostra signatura per a la convocatòria d’un claustre extraordinari 
que comenci a posar les bases per a redreçar l’actual situació. Adjunt trobareu el 
full de signatures per a que us hi pugeu adherir. 
 
Comptem amb vosaltres. 

 
Finalment, el passat dijous 12 de novembre, vam presentar, davant de la Secretaria 
General 112 signatures de membres del Claustre (30 PAS, 36 PDI i 46 estudiants). Ara 
mateix, el Claustre general compta amb 282 membres efectius i segons l’article 56. 2 
dels estatuts i 12 i 13 del Reglament del Claustre, quan un mínim d’un terç dels 
claustrals ho sol·liciti, aquest ha de ser convocat amb caràcter extraordinari i en el 
termini de vint dies naturals. Així doncs, la Rectora té l’obligació legal de, abans del 2 
de desembre, convocar a claustre extraordinari. 
 
Les signatures, en compliment de la legalitat, recollien un orde del dia amb els següents 
tres punts: 
 
1.- Fre a la política d’externalitzacions 
2.- Mesures per a fer front a la crisi econòmica a la UAB 
3.- Respecte als àmbits de participació i foment de la democràcia a la UAB 
 
Volem que, tant en la preparació d’aquests punts, com amb la possible inclusió d’altres, 
puguem comptar amb la màxima participació de tots els membres de la comunitat 
universitària i, per a fer-ho possible, constituirem diversos grups de treball, que es 
reuniran els propers dies i dels que us farem arribar la convocatòria per que hi pugueu 
participar. 
 



Per tal de facilitar-ho demanarem immediatament a la Secretaria General la concessió 
d’una adreça electrònica claustre.extraordinari@uab.cat on podeu fer arribar les vostres 
propostes i des d’on us puguem mantenir puntualment informats de les diferents 
iniciatives que anirem realitzant. Us recordem, tanmateix, que si sou membres del 
claustre general i, fins ara no hem pogut demanar-vos el vostre suport, mantindrem 
oberta la recollida de signatures fins al dia de la convocatòria formal del claustre. 
 
Dos dies abans de l’entrega de les signatures, i quan ja era coneguda la nostra iniciativa, 
la Rectora va comunicar la seva intenció de convocar un claustre ordinari pel 18 de 
desembre. És una decisió legal i que, evidentment, respectem. Donem per fet que, també 
evidentment, l’equip de Govern i, en primer lloc, la pròpia Rectora, respectarà les 
normatives de la UAB i la convocatòria que hem fet gairebé el 40% dels claustrals. La 
nostra universitat ni es mereix, ni es pot permetre cap altre cosa. 
 
Comptem amb tots i totes vosaltres per fer d’aquest claustre extraordinari una 
oportunitat pel debat i la generació de propostes que facin més forta i més justa a la 
UAB.  
 
Una abraçada, 
 
Xavier Cussó 
Joan Torregrosa 
Andreu Pompas 
August Garcia Albero 
Jordi Almiñana Domenech 
Laura Perez Pujol 
 
Membres del Claustre general de la UAB  
 
 
http://blogs.uab.cat/claustreextraordinari/ 
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