
Butlletímensual de les Facultats de Ciències i Biociències

La proposta ha estat realitzada des del'AssembleadelaFacultatdeCiències iBiociències, amb l'objectiu que "Carboni 14"es converteixi en una eina informativa quepermeti l'accés a part de la informació quel'estudiantatnorepdelsórgansgestorsdelaFacultat així com de la UAB. Les propostesalnouClaustredelaUABilafumigaciódelscamps de soja seran els principals punts informatiusdelnúmero1delbutlletí.

www.aciencies.wordpress.com

Presentació del nou butlletí de les
Facultats de Ciències i Biociències

Los niños fumigados por la soja
SSIINNAAPPSSIISS LLLLIIUURREE PPààggiinnaa 6677

L'Assemblea de Ciències i Biociències
és una assemblea oberta a tots i totes
les estudiants que té per objectiu ser el
punt de trobada i d'organització de les
Facultats de Ciències i Biociències de la
UAB.

ASSEMBLEA DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES

El nou mitjà neix amb l'objectiu de ser una nova viad'informació crítica, oberta i participativa dels i les estudiants
PARTICIPATIVA. Lacol∙laboració de l'estudiantateix bàsic per a l'elaboraciódelbutlletí.

CRÍTICA. El butlletíserà una nova fontd'informació sobre els canvisque poden afectar a lesestudiants

OBERTA. Els espaisinformatius comparteixenlloc amb les informacionscultural, l'agenda o lesseccionsparticipatives.

VINE I PARTICIPA CADA
DIMECRES A LES 13H AL
CONSELL D'ESTUDIANTSSobre la Fundació AutònomaSolidària

LL''EESSCCUURRÇÇÓÓ PPààggiinnaa 8899

Comunicat de suport als mitjansd'informació alternatius
AASSSSEEMMBBLLEEAA PPààggiinnaa 22
Propostes de la Plataformacontra el PRIM al Claustre
FFAACCUULLTTAATTSS UUAABB PPààggiinnaa 22,,44,,55
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importantamblesmantaratllaperòambunesdimensionsinferiors.Esconeixpocsobrelabiologiaiecologiad'aquestesespècies,tampocexisteixenestudissobrelasituaciódelespoblacionsenlaactualitat.Elspocsestudisrealitzatshanpogutdeterminarqueaquestgènerepresentauntempsdegestacióllargfetqueprovocagreusalteracionsenlesdinàmiquespoblacionalssil'activitatpesqueraésintensa.Elspescadorspocapocvananardesembarcantmésmóbules,elspescadorsenscomentavenquehavienestatcapturadesdemaneraaccidental,peròlagranquantitatd'individuscapturatsilaràpidacomercialitzaciófeienpensarquelacapturahaviaestatintencionada.Vampoderparlarambvoluntarisd'EquilibrioAzulqueinspeccionavenlescapturesdetauronsaPuertoLopezcadamatí, i lesxifreserenclares,eldiaanteriors'haviencomptabilitzatmésde500móbulesdescarregadesambunesdimensionsmitjanesde2mdellargi1,5d'ample.InvestigantunamicavampoderesbrinarquelescaptureserenexportadesprincipalmentalPerúqueenelsúltimsanyshaviscutuncreixementenlademandadecarnperalesindústriesdefarinadepeixqueésutilitzatperal'alimentaciódelbestiàengranjesaixícomenpiscifactories.Aquestasituacióencenlesalarmesrespectelapescadescontroladad'espèciesquefinsfarelativamentpocnoerencapturadesideixaenforadellocalesautoritatspesquereslocalsiinternacionals,lesqualsnosóncapacesdecontrolarelfenomendelapescail∙legalmotivadaperlagrandemandadelmercatmundialdecarndepeix.

No creiem que els mitjans alternatius s'hagin de defensar dient que sóngendepau,jaquenoésunaqüestiódesihosónono.Sónsimplementmitjansdecomunicació. Tots sabem que aquestsmitjans no són responsables del que lagent decideixi publicar lliurament,sinó que és qui ho publica qui n'és responsable, ja que aquest és un dels principis fonamentals d'aquest modelinformatiu. És evident que els qui disposen del poder han decidit encetar laguerra injustificada contra aquestsmitjansquenopodencontrolar.
Finalment volem agrair el seu esforç a tota aquella gent que dedica partdel seu tems a treballar per aconseguiruna comunicació realment lliure i horitzontal. Us animem a continuar lluitant i treballant per aquest objectiu, elqual no només és completament legítim, sinó que també és imprescindibleperapoderdifondreaquellsmissatges,convocatòries, i altres qüestions queals qui dominen els mass media no elshiinteressatransmetre.

Des de la Coordinadora d'Assemblees de Facultat de la UniversitatAutònoma de Barcelona (CAF) volemexpressar el nostre suport incondicionalatotselsmitjansdecomunicacióalternatius i, al mateix tems, denunciaraquest nou atac a la llibertat d'expressió que representa la demanda impulsadadesdel'ajuntamentdeBarcelona.
Com a estudiants, i com a part delsmoviments socials (que pretenem canviar les bases injustes d'aquesta societat), estem farts de la criminalització irepressió que patim dia a dia totsaquells que pretenem millorar les coses, ja sigui des de les facultats o des dequalsevol altre forma organitzativa enlaqueenspuguemtrobaremmarcats.
Tot ielsuportqueusoferimaldivulgar aquest comunicat lamentem el fetde no haver pogut signar el manifestque kaosenlared.net ha elaborat, donatque no estem d'acord amb alguns delspunts d'aquest manifest. No enteneml'intentd'empararseenuneslleisconstitucionals injustes i sense sentit, lesquals, de la mateixa manera que un diaet poden afavorir, generalment són utilitzades per a fer just el contrari i condemnar les nostres lluites quanaquestessónplenamentlegítimes.
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Comunicat de suport als mitjans
d'informació alternatius

Contra la criminalització dels mitjans de comunicació lliures perpart de la Fiscalia

PROU CRIMINALIZACIÓ!
EXIGIM LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ!

Coordinadora d'Assemblees de Facultat UAB

ASSEMBLEA DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES
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Durantlamevaestadaal'EquadorvaigvisitarelpobledePuertoLopez,unmunicipicostanerambunaindústriapesqueraartesanalmoltimportant.Aprimerahoradelmatí,vamvisitarelportartesanaldelpoble,elqualestàsituatalaplatjaonelspescadorsdescarreguenlescapturesdeldia.Lescapturesesdipositavenencaixesobélapeçasencerasobrelasorraiseguidamentesprocediaalaventadirectaalstransportistesicompradors.Uncoprealitzadaaquestaoperaciós'iniciavaladescàrregadelesespeciesprincipalmentdetauronsquehavienestatcapturades"accidentalment"enlasevamajoradetauróblau(Prionaceglauca).Unamicamésenllàdelazonaambmésebulliciódelport,unspescadorsvandescarregarunindividudelgènereMobulaalasorra.LesmóbulessónorganismesdelafamíliaMyliobatidae,ambunasemblança

La pesca il∙legal de
mòbules.

EL BLOC

http://intitayta.blogspot.com/
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Les línies generals del pressupost de la Universitat Autònoma per aquest2011 s’han fet públiques tot just la setmana abans de les eleccions al Claustre.Seguint els eixos generals de les actuacions previstes pel Pla deRacionalització i Millora (PRIM) i el Pla Director 20102012, les mesurescontemplades són nefastes per a l’estudientat i el personal precari de launiversitat.LaUABhaanomenataquestesretallades‘PladeXoc’.

RETALLADES DEL "PLA DE XOC" UAB

Propostes al Claustre per a unaUniversitat Pública i Popular

INTEGRACIÓ DELS GRAUS OFICIALS IMPARTITS PER FUNDACIONS A LES

FACULTATS

SUPRESSIÓ DE LES REMUNERACIONS MONETÀRIES ADDICIONALS

REDUCCIÓ DELS SALARIS DE L’EQUIP DE GERÈNCIA

RECUPERAR ELS CLAUSTRES COM A ÒRGANS DE CONTROL DE DESPESES

RETIRADA DE LES MESURES QUE AFECTIN LES CONDICIONS LABORALS DELS

TREBALLADORS

POSICIONAMENT CONTRA EL REGLAMENT DE DISCIPLINA ACADÈMICA

RETIRADA DE LES TAXES PEL CAMPUS VIRTUAL i SERVEI INFORMÀTIC

GARANTIR 2 CONVOCATÒRIES D’EXAMEN I LA SETMANA BLANCA

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE PERMANÈNCIA

DESCOMPTES EN EL TRANSPORT PÚBLIC

RESPECTE A LA COBERTURA DE LA MATRÍCULA DE DOCTORAT

PROPOSTES DE LA PLATAFORMA CONTRA EL PRIM AL CLAUSTRE

Què és la Plataforma contra el PRIM?
És un espai de trobada i mobilització
que aglutina treballadores, professorat i
estudientat que fan front comú contra el
Pla de Xoc aprovat per el Rectorat de la
UAB

Què és el Claustre de la UAB?
És l'òrgan màxim de representació de
tota la comunitat universitària de
caràcter consultiu i no vinculant, per tant
no té capacitat de decisió sobre els afers
capdals de la universitat.

3Desembre 2010 C14

Lesestudiantsconjuntamentambl'equipdePASiPDI,presentenmocionsalclaustreperferfrontcomúalesretalladesdel'equipdelRectorat.

La CAF obté
una victòria

contundent a les
eleccions al

Claustre

ELECCIONS AL CLAUSTRE

LaCAFobtéel51%delarepresentacióestudiantildelclaustreenfrontdel20%d'EPICA

Elpassat24denovembreesvancelebrar les eleccions al Claustre de laUABonlagranguanyadoravanser lesllistes de les Assemblees de Facultat(CAF) les quals van obtenir 46 dels 90representants de l'estudiantat, el querepresentael51%delvots,mésdeldoble del que va obtenir EPICA, la segona llista més votada amb només 20representants. Aquesta formació, queva presentarse a totes les Facultats dela universitat, va realitzar una campanya electoral agressiva contra les Assemblees de Facultat, les qual van seracusades per EPICAde difondre mentides, agredir a persones d'altres llistesi manipular les estudiants. Finalment,la tercera formació més votada va serEstudiants de la UAB amb 16 representants.Un altre factor important de leseleccions claustrals va ser l'augmentdelaparticipacióquevaserde 10,76%

6 punt per sobre de les eleccions del2008 amb una participació total de4,71%. Malgrat aquest augment delsvots, les dades segueixen sent baixes ila majoria de les estudiants desconeixien totalment el procés electoral queesvacelebrar.

REDACCIÓ

EleccionsaDegàdeCiències.
El proper dia 15 de desembre, esrealitzarà una junta de facultatextraordinàriaperescollir el degàde laFacultat de Ciències. S'ha presentatnomés una candidatura, la de l'actualdegà, Dr. Jordi Bartrolí Molins. Entred'altres propostes, el degà té perobjectiu crear una Unitat de CiènciesAmbientals per tal de solventar eldèficit en la coordinació de la carrera.L'Assemblea de la Facultat votarà enblanc com a resposta a la incorformitatambelprocéselectoral i laindiferènciaenell'elecciódeldegà.



Existeixundèficitmilionariprovocat per la mala gestió i els impagaments de la Generalitat, fet que hadespertat l’instint recaptatori del Rectorat, imposant un “impos” a tots elsestudiants de 40 € per “utilitzar elCampusVirtual”.Elcurspassatel rectorat va presentar i començar a aplicarel PRIM (Pla de Racionalització i Millora), que contempla retallar un 5%delpersonaldejardineria ineteja i l’increment d’un 200% en les taxes del’estudientat extracomunitari, entrealtres.

premio nacional de artes plásticas, “Elestado no somos todos. El estado sonustedesysusamigos.”Así obras sociales como las de laCaixa y fundaciones financiadas porempresarios o por el Estado, ofrecensus fondos a una supuesta causa benefactoradelasociedadalmismotiempoqueobtienenbeneficios fiscalesy limpian su imagen delante de la población.Si hablo de caridad, es porque lafundación no deja de representar unpaternalismo proveniente de una situación privilegiada que no buscasuperar esa posición sino tranquilizarunaconciencia.Cuandose hablade ayudas altercermundoen forma decooperación no se intenta estableceruna relación justa en el comercio o enla explotación de sus recursos, o por lomenos de forma extensiva a todosellos, ya que esto debilitaría nuestraposicióneconómicacomoestado,empobreciéndonos.PretenderqueNestlécomercialice café de comercio justono me soluciona nada si al mismo tiempo está destruyendo ecosistemas,culturas y poblaciones, constituyendounentedepoder internacional.Pretender instaurar empresas y todo lo querodea el progreso como es entendidoen occidente, en países tercermundis

tas, dudo mucho que sea beneficiosopara nadie, ni por sus consecuenciasecológicas ni por el bienestar de unapoblación culturalmente tan diferentea la nuestra. Y más ahora que vemoscomo el estado del bienestar se derrumba.Ofrecer ayudas a la inmigración nome parece una solución real cuando seacepta la existencia de fronteras entreestadosyseconsideraacualquieraquelascrucesinpermisoundelincuente.No tengo un conocimiento exactode las campañas que lleva a cabo lafundación, lo que pretendo es llevar acabo una crítica al papel de la fundación como concepto y como idea. Poreso creo que cualquier cambio queprovenga de tal institución, no es másque un maquillaje superficial del problemaquequierasolucionarensí.Por último quería añadir, que nomenospreciolabuenavoluntad, lasesperanzas y el esfuerzo dedicado poraquellos voluntarios que realmentecreenendichafundación;noniegoquese haga un trabajo real sobre conflictos, loscualesdesdeotrosámbitosquemi punto de vista ve más coherentesquizánisiquierasetraten,peronocreoque se trabaje en aspectos no concordes con el pensamiento institucional,ya sea la forma de encarar los conflictosdegéneroo la formadeayudara losdisminuidosfísicos.Tambiéncreoquetodo ese esfuerzo que se dedica pordichas personas sería mucho más útilayudando a alternativas reales existentes que se cuecen en el día a día ennuestrasfacultades ybarrios.
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L’any2007uncrèditvalia14’08€iactualment ens en cobren 15’94€. AmbBolonya hem perdut hores de docència i, per tant, ens estan cobrant unamatrícula més elevada per fer treballsforadel’aula.

Elitització de la UAB

Dèficit milionari de la UAB.

La UAB ha canviat el règim de permanència,convertintel ‘NoPresentat’en ‘Suspens’de manera automàtica, amés d’imposar l’expulsió d’un/a estudiant que suspengui per tercer cop unaassignatura. Això és un greu atemptatalsdretsdel’estudientat.

Nou règim de permanència

Efectes de la implementació
de Bolonya

Actualment, la comunitat universitària en la seva totalitat ja pot observar els efectes del Pla Bolonya, contrael que les assemblees i sindicats estudiantils portem lluitant des de fa anys.Ho advertiem en aquell moment i aixíhasigut: Bolonya ha permès l’entrada deldiscurs privatitzador així com de lesidees neo liberals i autoritàries a laUniversitat.Elspreusdelscrèditshanaugmentat un 15% des del 2007, primer any
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Els principals motius de les retallades del Rectorat
La malbaratació dels fons públics i la introducció de l'Espai Europeud'Ensenyament Superior esdevenen els principal motius de Rectorat perimplantar les mesures de "xoc"

"El FAS obtiene su
financiación por

medio de la
Universidad, éste
hecho lo hace
totalmente

dependiente de ésta""



d’aplicació d’aquest pla. Volem exercirelnostredretd’estudiarencatalàElpreudematrículas’haaugmentat ne un 250% a l’estudientat extracomunitari.Ara, encara es vol apujar més, finsarribaral400%. El preu dels Màsters també s’haapujat un 400%. Un cas especialmentgreu si tenim en compte que des del’aplicació del Pla Bolonya es fa necessariperapoderexercirocol∙legiarse d’algunes professions, com aral’advocacia.Lesestudiantshemdepagar40euros en funció del campus virtual, unservei que fins aquest any era gratuit.Per altra banda, l’any que ve han proposat que aquesta xifra s’elevi fins als70euros.

El Gerent de la UAB (Sr. SantiagoGuerrero) cobra 120.000 € l’any (s’haapujat el sou 4000 euros aquest any) ila Rectora 67.374 €. L’AssociacióAmics de la UAB rep la suma de94.534 €, a banda de tenir cedida unamansió al Campus de la UAB, mentreles estudiants de Psicologia per posarun dels molts exemples no caben a lesclasses. O mentre gran part del nostreprofessorat no arriba a mileurista i técontractes temporals (a diferència dels catedràtics, que en cobren4000).Pel que fa a les polítiques socials i laborals, en canvi, s’estanretallant contínuament els pressupostos per a projectes d’estudiants, retallant places de

docència (substituïnt professorat perestudiants de final de carrera amb beques precàries professorat assistent) iprivatitzant serveis perquè “no hi hadiners”.

Aquestes notícies, però, passendesaparcebudes gràcies a l’astúcia del’equip rectoral. En lloc d’acomiadarprofessorat o personal d’administració i serveis (PAS), que generalmenttenen contractes precaris i temporals(excepte els funcionaris*), opta per norenovar els contractes i no obrir mésplaces, o adjudicarles a personal ambcontractesmésprecaris.Això no només ens afecta com a estudiants becaris i becàries, sinó quetambé afecta a la qualitat de la docència que rebem, en el cas del professorat, i al suport i serveis en el cas delPDI.

ElFASesunapatraña,unamentira,hipocresíapuradisfrazadadecaridad.Si digo que el FAS es una patraña,una mentira, es porque no creo en sucapacidad para cambiar el modelo socioeconómico actual, así como su pretendida voluntad para mejorar elmundo; cabe decir que quizá no pretenden cambiar el modelo socioeconómico, con lo que me creo aúnmenos su voluntad para cambiar elmundo.El FAS obtiene su financiación pormediode laUniversidad, éstehecho lohace totalmente dependiente de ésta.Dejando de lado si en los órganosjerárquicos que deciden dentro de laFundación, encontramos miembrosdel equipo de gobierno,del consejo social, o decualquier órgano directivo de la UAB; incluso sime dijerais que el FASfunciona de forma horizontal y se gestionara exclusivamente por elvoluntariado, no haríafalta decir que en el momento en que su activi

dadcomportaraunmínimoriesgoparaaquellos agentes que ostentan el poderdentro de los órganos directivos de laUAB(dondenoseencuentranexclusivamente catedráticos que digamos),supartidadepresupuestosseveríagravemente disminuida, con lo quecesaríasuactividad.Si digo que el FAS es hipocresía, esporque aquéllos que sustentan con susactividades un sistema económico generador de desigualdades e injusticia,se limpian la cara donando una ínfimaparte de sus beneficios para resolverconflictos sociales de forma cívica ypaternalista. Quizá en el ejemplo delFAS no se vea claro, debido a que es financiado por una universidad públicadependiente de la administración yque además es deficitaria; pero ¿acasono es la administración quién (y ahoralo hemos comprobadocon la crisis, el rescatebancario y la derechización de los supuestos partidosde izquierda) insisteyhaceloposiblepormantener el orden social establecido?Como recientementeha dicho el artista Santiago Sierra al rechazar el

8 Desembre 2010C14

Sobre la Fundació AutònomaSolidària (FAS)
L'ESCURÇÓ

La realidad sobre una fundación supuestamente solidaria
PABLO
ESTUDIANT UAB

En aquest apartat les estudiants poden publicar els seus articles, l'Assemblea no es reponsabilitza de les opinions aquí expressades.

Malbaratació en plena crisis

Plataforma contra el PRIM
http://plataformacontraelprim.wordpress.com/
Coordinadora d'Assemblees de Facultat
http://cafuab.wordpress.com

RECURSOS A LA XARXA

"Sabies que el rectorat
vol convertir el "no
presentat" en un

"suspens" de manera
automàtica?""
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señalan el campo paraque pase el mosquitocobran entre veinte yveinticinco centavos lahectárea y cincuentacentavos cuando el plaguicida se esparce desde un tractor que 'vamás lerdo', dice uno delos chicos."Con el'mosquito' hacen 100 o 150 hectáreaspor día. Se trabaja con dos banderilleros,unopara la idayotropara lavuelta.Trabajamos desde que sale el sol hastala nochecita.Aveces nos dan de comerahíyotrasnostraenacasa,dependedelproductor",agreganlosentrevistados.Uno de los chicos dice que sabe queesos líquidos le puede hacer mal: "Quetengamos cáncer", ejemplifica. "Hacetresocuatroañosquetrabajamosenesto. En los tiempos de calor hay queaguantárseloal rayodel solyencimaelolor de ese líquido te revienta la cabeza. A veces me agarra dolor de cabezaen el medio del campo.Yo siempre llevo remeraconcuelloaltopara taparmela cara y la cabeza", dicen las voces delospibesenvenenados."Nosbuscandosproductores.Cadauno tiene su gente, pero algunos noporque usan banderillerosatelital. Hacemos un descanso al mediodía y caminamos 200 hectáreas pordía.Nonoscansamosmucho porque estamos acostumbrados .A mí me dolíala cabeza y temblaba todo.Fuialmédicoymedijoqueeraporel trabajoquehacía,que estaba enfermo por

eso", remarcan losniños.El padre de los pibesya no puede acompañara sus hijos. No soportamás las hinchazones delestómago, contó. "Notenemos otra opción.Necesitamos hacer cualquier trabajo", dice elpapá cuando intenta explicar por quésushijosseexponenasemejanteasesinatoenetapas.La Agrupación de Vecinos AutoconvocadosdeLasPetacasy laFundación para la Defensa del Ambientehabíanemplazadoalpresidentecomunal Miguel Ángel Battistelli para queelabore un programa de erradicaciónde actividades contaminantes relacionadas con las explotaciones agropecuarias y el uso de agroquímicos. Nohubo avances. Los pibes siguen debanderas.Es en Las Petacas, norte profundosantafesino, donde todavía siguen vivas las garras de los continuadores deLaForestal.

quito' es unamáquina quevuela bajo y'riega' unanube de plaguicida.Para queel conductorsepa dónde tiene que fumigar, los productores agropecuarios de la zona encontraron una solución económica:chicos de menos de 16 años, se parancon una bandera en el sitio a fumigar..Los rocían con 'Randap' y a veces '24D' (herbicidas usados sobre todo paracultivar soja). También tiran insecticidas y mata yuyos. Tienen un olor fuertísimo."A veces también ayudamosa cargar el tanque. Cuando hay vientoen contra nos da la nube y nos moja toda lacara",describeelniñoseñal,elpibe que será contaminado, el númeroque apenas alguien tendrá en cuentapara un módico presupuesto de inversiones en el norte santafesino.No hayprotección de ningún tipo. Y cuando

"El 'mosquito' es
una máquina

que vuela bajo y
'riega' una nube
de plaguicida"

Los niñosfumigados de loscampos de soja

DIARIO LA CAPITAL
ARGENTINA

Más información:

http://parendefumigar.blogspot.com

Las plantaciones utilizan a niñospara poder localizar los puntosde fumigación

SINAPSIS LLIURE

El viejo territorio de La Forestal , laempresa inglesa que arrasó con el quebracho colorado, embolsó millones enlibras esterlinas en ganancias, convirtió bosques en desierntos, abandonódecenasdepueblosenelagujeronegrode la desocupación y gozó de la complicidad de administraciones nacionales, provinciales y regionales durantemásdeochentaaños.Las Petacas se llama el exacto escenario del segundo estado argentinodonde lospibessonusadoscomoseñales para fumigar. Chicos que serán rociados con herbicidas y pesticidasmientras trabajan como postes, comobanderashumanasy luegoseránreemplazados por otros."Primero se comienza a fumigar en las esquinas, lo quesellama'esquinero"Después, hay que contar 24 pasoshacia un costado desde el último lugardondepasóel 'mosquito',desdeelpunto del medio de la máquina y pararseallí', dice uno de los pibes entre los catorce y dieciséis años de edad. El 'mos
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"...cobran entre veinte y
veinticinco centavos la
hectárea ycincuenta
centavos cuando el

plaguicida se esparce
desde un tractor..."




