
Acta assemblea contra la precarietat (11 d’octubre del 2007) 
Sala d’actes del Cinema de la UAB 
 
Ordre del dia 
 

1. Decisió del Comitè d’Empresa en relació a la  proposta de vaga 
2. Calendari de mobilitzacions 
3. Estratègies de difusió i sensibilització 
4. Festa Major ‘07 
5. Economia i finançament 

 
 

1. Posició del comitè davant la vaga proposada per l’assemblea: 
 
S’aclareix que el comitè està format per diferents sindicats amb diferents 
postures. Tot i això, pel que fa a la proposta de vaga, en el comitè s’arriben als 
següents punts d’acord: 
 

• Per anar a la vaga, tal i com estan les negociacions hi ha motius de sobre 

• Es veu el novembre com una data massa propera, es proposa que s’aplaci 
fins al mes de març. En aquest temps es proposa anar treballant en aquest 
temps: 

o Aliances estratègiques, com establir contactes amb la junta PDI 
o  Centrar les reivindicacions en tres nivells: a) aspectes generals 

(model d’universitat), b) mesures concretes que afecten a cada 
col·lectiu i c) crítica a les postures de l’equip de govern en el procés 
negociador 

o Elaborar un calendari de mobilitzacions i accions prèvies a la vaga. 
Per això s’ha creat una comissió de mobilitzacions en el comitè. 

 
En el torn de paraules surten les següents idees: 
 

• Es dóna suport a la proposta del comitè de convocar la vaga al març 
 

• Pel que fa a les aliances, es creuen que s’han de treballar, però sense 
subordinar els objectius de la vaga en altres col·lectius. En aquest àmbit 
s’expressen les següents idees 

o Interessant involucrar la PDI, a nivell polític per defensar una 
universitat pública i perquè ells també tenen diferents punts de 
desacord amb l’equip de govern. Tanmateix, si no tenim el seu 
suport tirar igualment endavant la vaga 

o S’hauria de contactar amb els treballadors del SID que volen fer 
vaga 

o Contactar i involucrar la resta d’associacions de precaris d’altres 
universitats, especialment amb D-recerca, per tal de coordinar-nos. 

o Treballar també amb els col·lectius d’estudiants 
 

• Sobre les reivindicacions i els motius sobre la vaga, hi ha postures que 
creuen que seria bo lligar-ho amb el procés de Bolonya, el que facilitaria 
tenir un marc més ampli on altres col·lectius s’hi poguéssim sumar, mentre 



d’altres persones pensen que plantejant reivindicacions laborals i concretes 
és guanya credibilitat. En tot cas, es demana que el comitè obri la comissió 
de mobilitzacions a membres de l’assemblea. 

 
 
2. Mobilitzacions, estratègies de difusió i Festa Major 
 

• S’acorda les propera mobilització del 19 d’octubre (visita de Montilla a la 
UAB) 

 

• Es parla de la participació en la propera festa de la UAB del 8 de 
novembre com a font de finançament de l’assemblea i contacta amb els 
estudiants. 

 

• Es discuteix quines accions fer de cara el novembre s’acorda que la 
comissió de difusió proposarà un nou calendari en la propera assemblea 
davant la nova situació 

 

• Per tal d’arribar a més gent, es proposa fer assemblees específiques per 
col·lectius (associats, pifs...), com ja s’ha fet amb els ajudants. 

 
 
 
Finalment, es convoca una nova assemblea pel 22 d’octubre 


