
ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT 

Data: 20/02/200; Hora:13:00h; Lloc. Sala Polivalent ETC 

 

 

 

 

 

- CCOO ratifica la seva postura de no participar en la convocatòria de la vaga 6-M, 

però proposa donar-hi suport a través de l’elaboració d’un manifest, així com també 

participant en alguna de les mobilitzacions que es duran a terme. 

- La setmana que ve es reuneix el Comitè d’Empresa de forma extraordinària per tal 

de decidir de quina manera s’afegeixen a les mobilitzacions. 

 

 

 

 

- El Martí López (CGT) s’està encarregant d’omplir els papers necessaris per fer 

efectiu el preavís de vaga. Aquest document anirà recolzat pel Comitè de vaga 

laboral (ACP+CGT+CAU) i ha d’anar firmat amb els noms i DNI de 10 persones que 

integrin un d’aquests tres òrgans. Durant l’assemblea entre tots ens mirem els 

diferents punts d’aquest document i proposem 10 persones (PDI-laboral) de les 

assistents per firmar-lo. Aquestes persones són concretament:  

 

Isabel Olid (associada), Judith Jacovkis (PIF), Adrià Crespo (PIF), Martí López 

(associat), Mònica Balltondre (associada), Oriol Barranco (associat), Lluís 

Armengol (associat), Laia Castelló (PIF), Natàlia Rossetti (associada) i Josep Maria 

Antentas (associat).       

 

- Aquest document de preavís de la vaga s’ha d’enviar com a mínim 10 dies abans de 

la vaga, és a dir, que com a molt tard hauria d’estar signat aquest mateix divendres. 

El Martí ens enviarà el document per correu i ens avisarà per anar a firmar-lo.  

 

- Segons informa el Martí, el màxim que podria succeir amb aquestes 10 persones és 

que les cridin a ser presents en un “acte de conciliació”, que consta d’una simple 

constatació dels fets davant del rectorat. 

 

- Pel què fa a la convocatòria oficial de la vaga anirà a càrrec de la CGT, atès que tan 

sols la poden convocar representants laborals legalment establerts. 

 

- Segons informa el Martí, el màxim que podria succeir amb aquestes 10 persones és 

que les cridin a ser presents en un “acte de conciliació”, que consta d’una simple 

constatació dels fets davant del rectorat. 

 

 

VAGA 6-M 

1. Últimes notícies del Comitè d’Empresa 

2. Procediment legal VAGA 



 

A) Concentració 5-març: 12.30 Bar Ciències 

 

-    Es proposa fer una concentració al Rectorat, coincidint amb el Consell de 

Govern junt amb una Roda de premsa. Ens reuniríem davant del bar de 

ciències a les 12.30h  per tal d’arrossegar el màxim nombre de gent i a la cívica 

ens ajuntaríem amb els estudiants per pujar cap el Rectorat plegats. La idea és 

anar tots amb les samarretes taronges per tal de donar visibilitat al col·lectiu de 

l’ACP i fer una pancarta amb el lema “Acabem amb la precarietat a la UAB”. 

 

-   A la concentració al rectorat es llegirà el manifest i es farà arribar al rector. 

També es farà una roda de premsa (J.M. Antentas, s’encarrega de contactar 

amb els estudiants per veure si ja ho tenen lligat).   

 

Tasques a desenvolupar: (evidentment, totes les persones que s’han 

responsabilitzat d’alguna tasca estaran molt agraïdes si algú s’afegeix a donar un 

cop de mà) 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 27 de març. Xerrada informativa associats/ades sobre vaga 6-M  

 

C) Fer difusió de la vaga entre els estudiants, sense necessàriament participar 

dels “passaclasses”.   

 

- PANCARTA: “Acabem amb la precarietat a la UAB”.  
                        

Responsable: Maria. 
 
- CARTELLS: farem un format diferent als cartells dels estudiants per distingir-nos 
com a col·lectiu. El cartell informarà de la concentració del 5-M i la vaga del 6-M. 
Anirà amb l’emblema  “COMITÉ VAGA” i signat per CGT i ACP com a convocants 
de la vaga i CAU i UGT com a sindicats que hi donen suport. El dilluns dia 3 de 
març al matí estaran els cartells a la consergeria de CC. Polítiques i sociologia 
perquè tothom els passi a recollir i els pengi. Es faran també octavetes del cartell 
en format petit. 
 
                        Responsables: Judith i Laia. 
 
- SAMARRETES: s’escollirà un dels nous dissenys proposats en altres ocasions i 
s’imprimiran aprox. 100 samarretes. El cost pot ascendir a uns 300 o 400 euros 
que l’assemblea pot assumir.  
     

Responsables: Adrià, Judith i Natàlia. 

3. Propostes de mobilitzacions i actes abans 6-M 



D) Es parla de fer una xerrada amb professors com l’Arcadi o la Miren però no 

tenim clar si els estudiants ja han proposat una xerrada semblant. Queda 

enlaire.  

 

E) Es recorda que el dimarts 26 de febrer (10:00h a la sala d’actes-cinema) es fa 

una “curs de formació” per la gent que es vulgui implicar amb la vaga. Es tracta 

d’unificar el discurs entre els participants i fer consciència col·lectiva. 

 

F) La pròxima Assemblea contra la Precarietat es programa pel dimecres 27 de 

febrer a les 13.30h a la Sala polivalent de l’edifici d’estudiants. 

 

 

 

RESUM DELS ACTES 

Data Activitat Hora i lloc 

26 FEBRER CURS DE FORMACIÓ Sala Actes (cinema), 10.00h 

26 FEBRER COMITÈ DE VAGA ETC, 13:00h 

27 FEBRER REUNIÓ ASSOCIATS Aula 1 polítiques, 12:00h  

27 FEBRER ASSEMBLEA PRECARIETAT Sala polivalent (ETC), 13.30h 

3 MARÇ PENJAR CARTELLS Consergeria polítiques, MATÍ 

5 MARÇ CONCENTRACIÓ RECTORAT Bar Ciències, 12.30h 

 

 

 


