
Què és el que ens condueix a la vaga del 17-N? 
 
- La crisi econòmica causada per l’especulació financera i immobiliària a l’Estat Espanyol 
ens està afectant a nosaltres, els estudiants, mes directa i injustament que mai.  
 

- La Generalitat ha retallat 34 milions d’€ a la UAB per als pressupostos del 2012. 
 

- Això significa que hi haurà un gran nombre d’acomiadaments, tant de professorat 
docent i investigador (PDI) com de personal administratiu i de serveis (PAS). 
 

- De fet, la UAB ja té un pla pressupostari fins al 2014 dividit en capítols. Només en el 
capítol 1 ja s’especifiquen les següents retallades: 

• 5,5 milions d’€ : augment de taxes en la matrícula (el 2014 valdrà gairebé el doble) 
• 6,8 milions d’€ : personal docent i investigador (professorat) 
• 4,2 milions d’€ : personal administratiu i de serveis 

 

- Aquestes retallades faran que la qualitat de la universitat baixi estrepitosament: 
• Les classes amb un nombre reduït d’alumnes (que era un dels pocs avantatges del 

pla Bolonya) ja no seran possibles per la reducció dràstica del professorat. 
• Molts més estudiants tindran dificultats per pagar-se la matrícula, de manera que 

la universitat cada cop serà menys PÚBLICA. 
• Augmentaran els contractes precaris i disminuiran els drets laborals, es 

suprimiran les substitucions per malaltia i maternitat. 
• 500 professors adjunts seran acomiadats l’any que ve, de manera que la 

resta hauran de treballar més hores sense per això cobrar més. 
 

- L’estat rescata bancs i retalla universitats. La universitat no es retalla, la formació és 
bàsica per a la recuperació d’un país. 
 

- Perquè no és just ni beneficiós per a la societat en general –ni per a nosaltres en 
particular– hem de defensar els nostres drets d’estudiant i intentar aturar 
aquestes retallades. 
 

- El sistema universitari públic que tenim actualment s’ha aconseguit al llarg de molts anys 
de lluites i reivindicacions per part de les generacions que ens precedeixen, i no podem 
deixar que ens el prenguin en un moment. 
 

-Per tot això, i per molt més que encara queda per venir, ANEM TOTES JUNTES A LA VAGA 
DEL 17-N! 

ACCIONS PROGRAMADES: 
 

14:  Cercavila d'inici de mobilització, a les 13h al pont de ciències 
 

15:  a les 13:30h Xerrada informativa sobre les retallades a la UAB  
 

16:  a les 13:00 ASSEMBLEA GENERAL de la facultat, al pont de ciències 
 

17:  VAGA GENERAL! Manifestació a les 18h a pl. Universitat 


