
La vaga de becaris de col·laboració té un èxit rotund en la 

seva primera jornada 
 

Malgrat les amenaces directes del Vicerector d’Estudiants, Dr. Carbonell, a prop del 

80% dels becaris i becàries de col·laboració no han assistit avui als seus llocs de 

treball. Encara es aviat per començar a notar els efectes, però és important recordar 

que a les biblioteques no hi ha pràcticament ningú que col·loqui llibres que no sigui 

becari de col·laboració. 

 
L’èxit de la convocatòria rau en que els becaris de col·laboració que han obtingut la 
beca exclusivament amb motiu de les Jornades de Portes Obertes secundin aquesta 
convocatòria. No oblidem que aquestes jornades són l’estel per obtenir “nous clients” i 
el ressò publicitari es pot veure seriosament afectat. 
 
La jornada qualificada pels mateixos becaris “com de vaga activa” comptava amb una 
Assemblea on ha estat escollida una primera delegació que es reunirà amb l’Adjunt 
d’Afers d’Estudiants, Marti Marín. Una de les reivindicacions de l’Assemblea de 
Becàri[es] de col·laboració és obrir un procés de negociació amb els agents que hi 
poden prendre decisions (Gestor Econòmic, Àrea de Recursos Humans…). Per tant,  en 
aquest sentit, aquesta reunió amb l’Adjunt únicament és un “primer contacte” ja que no 
hi ha cap d’aquests agents decisoris 
 
Una de les preocupacions de l’Assemblea ha estat com arribar als estudiants 
extracomunitaris que també són becaris de col·laboració. Encara que molts d’ells estan 
secundant la vaga i participant activament a l’assemblea, n’hi ha d’altres que tenen por 
de que la laboralització els deixi sense mitjans per estudiar.  Aquesta qüestió s’ha resolt 
aclarint que, la laboralització de les beques ha d’anar subjecta a que la UAB tingui un 
programa de beques propi (sense treball com a contrapartida) al qual hi podran accedir 
tots els estudiants. En segon lloc, en el cas de que hi hagi una laborització general dels 
actuals becaris, “hi ha mecanismes legals perquè aquests estudiants no es quedin fora”, 
tal com ha explicat l’assessor legal de l’assemblea, Jordi Juan Monreal. 
 
L’Assemblea ha comptat amb la participació d’un membre del Comitè d’Empresa del 

Personal Docent Investigador (laboral) i un altre de l’Assemblea contra la Precarietat, 
que han donat suport públicament a les reivindicacions dels becaris a totes les instàncies 
del Rectorat. Així mateix, també han recolzat la concentració que es portarà a terme el 
proper dijous dia 24 a les 15h davant el rectorat de la UAB coincidint amb la Comissió 
que es reuneix amb l’objectiu d’aprovar aquest reglament.   
 
S’ha de recordar que a aquesta vaga també estan convocats els estudiants dels 
convenis universitat-empresa signats per la UAB com a empresa i universitat. Aquests 
estudiants treballen com a “estudiants de pràctiques” per la mateixa universitat que els 
ha format, tractant-se en molts casos d’antics becaris de col·laboració reconvertits a 
aquesta figura.  D’aquesta manera, la pròpia UAB es converteix en agent precaritzador 
directe dels seus llicenciats de qualitat. 
 
La propera assemblea és demà dimecres a les 13h a l’Edifici d’Estudiants, qualsevol 
mostra de recolzament serà benvinguda.  
 



La generalització de formules laborals irregulars, com ara les beques de 
col·laboració també per a tasques docents, és un dels efectes directes de l’aplicació de la 
LOU i del Procés de Bolonya, en el sentit que la restricció del finançament públic 
esdevé una clau per al manteniment dels mateixos serveis al cost mes baix que sigui 
possible. Segons la Comissió d’Economia de la UAB, actualment el finançament de la 
Generalitat només cobreix el 90% de la despesa de personal i la resta s’ha de treure de 
fons privats (siguin acords amb empreses o mitjançant la pujada de preus de taxes i 
titòls propis de la UAB). Envers aquesta situació, el dia 6 de març sindicats de 
treballadors, sindicats d’estudiants i assemblees d’estudiants han convocat jornada de 
vaga a la UAB, per tal d’aturar l’aplicació de la LOU i Bolonya.  
 
Per a més informació: 
Comite.becaris@gmail.com 
www.precarietatuab.net 
 
 
 


