
Manifest Convocatòria de Vaga per l’11 d’octubre 

La PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat 

Pública) convoca una vaga d’estudiants, amb el suport de PAS i 

PDI, per al proper dia 11 d’octubre. Aquesta vaga servirà com a 

detonant d’un curs protagonitzat per mobilitzacions en resposta a 

la situació actual que es pateix a la 

universitat i al sistema educatiu 

públic. 

Volem donar pas a una nova etapa 

d’intensificació de la combativitat 

amb accions directes per pressionar 

el govern, els rectorats i els 

deganats, En aquest sentit, fem una 

crida als i les estudiants a fer seva la 

lluita i a implicar-se activament en 

les assemblees de facultat i, igualment, a les d’institut. Així 

mateix, convoquem tota la comunitat universitària i la resta 

d’etapes educatives a la manifestació que tindrà lloc el dia 11 

d’octubre a les 12h a Plaça Universitat amb la qual pretenem 

omplir els carrers per tal de fer ressò de la nostra veu. 

 

9 i 10 D’Octubre Jornades de Formació a la nostra 

facultat, Vine i Participa! 
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