
Acta Assemblea contra la Precarietat – UAB 
6 de Febrer de 2008, 13h 
 
Ordre del dia: 

1. Vaga del 6 de Març 
2. Vaga becaris i becàries de col·laboració 
3. Materials de l'Assemblea 
4. FSCat 

 
Ordre real... 
VAGA DEL 6 DE MARÇ 
 
1. L'Ermengol fa un resum de la reunió de sindicats (convocada per la CAU per coordinar la 
proposta de vaga). Assisteixen persones de 
CCOO (2 PAS + 1PDI) 
UGT (PAS) 
CAU (PAS) 
CGT (PDI) 
 
En general: 
els sindicats PAS veuen precipitat convocar al PAS perquè no estan prou caldejats els ànims, però 
acorden amb les línies generals del discurs i estan disposats a col·laborar per escalfar els motors del 
personal. 

– CAU: recolza la vaga si és conjunta, i això sembla complicat per la posició de CCOO. Sí 
col·laborarien en temes de sensibilització. 

– UGT – PAS: més o menys com la CAU 
– UGT – PDI-L: sí recolzen la vaga. Donat el cas, disposats a convocat amb CGT si el comitè 

d'empresa vota en contra. 
– CGT: si el comitè vota en contra convocaran. Cal estudiar bé les qüestions legals. 
– CCOO en bloc (PAS i PDI): no veuen convenient fer vaga per qüestions estratègiques. 

Bàsicament: 
– veuen difícil visibilitzar la protesta amb la vaga d'estudiants 
– dubten de l'èxit de la convocatòria 

En tot cas, el membre del PDI-L no es va pronunciar en contra de la vaga (sí els del PAS) 
El panorama és que CGT i UGT no tenen majoria al Comitè d'empresa, i a la JPDI ho tenen encara 
pitjor. En tot cas, si convoquessin 'sectorialment' i no des del Comitè potser es sumarien militants 
membres JPDIs... 
Es comenta que a la reunió d'associats que va convocar el comitè (+- 50 assistents) es va fer un 
'sondeig' i quasi tots els associats que hi eren estaven per anar a la vaga. 
Dimarts vinent a les 12h hi haurà la votació al comitè i algú de l'assemblea i també de col·laboració 
hauria d'anar algú per defensar la vaga abans de les votacions. 
Es decideix enviar un mail a la llista convidant al personal a escriure a l'adreça del comitè d'empresa 
explicant la seva situació i els motius pels quals cadascú creu que és apropiat votar a favor de la 
convocatòria de vaga. 
 
2. Sobre la visibilització de la vaga, un dels arguments de CCOO per oposar-s'hi, es fan diversos 
comentaris: 
– Hi ha molts elements en comú amb les reivindicacions dels estudiants (finançament públic, 

implementació a saco de la reforma...) 
– Hem de treballar conjuntament amb els sindicats que recolzen, però ha de ser una tasca 

assumida principalment per l'Assemblea 
– Des de la comissió de mobilització del comitè de vaga on treballen els estudiants es proposen 



activitats com  
– taules informatives els dies previs 
– estan organitzant seminaris de formació pels passa-classes. Si fossin mixtes (estudiants + 

precaris) tindrien més impacte. 
– S'ha de reflotar el tema de les samarretes. La Natàlia s'encarrega de preguntar si encara existeix 

el fotolit. 
– Es poden fer enganxines; s'han de fer els panfletos informatius sobre la vaga. L'Ermengol i el 

Martí porten un esborrany del document reivindicatiu que van elaborar a la comissió de discurs. 
Es discuteix aquest document i es fan un parell de rectificacions. Ara corre per la llista de 
l'assemblea per qui se'l vulgui mirar. 

 
3. Per caldejar l'ambient: 
– Xerrada de suport a la vaga d'estudiants. 28 de febrer, lloc per determinar (exterior, lletres o 

ciències). Surten noms com A. Oliveres, Miren... per xerrar 
– Xerrades per departaments i/o per col·lectius convidant a delegats sindicals que recolzin la vaga 
– Recopilació de mails per fer difussió i contrarestar una possible estratègia “contra-vaga” de 

CCOO. 
 
Propera assemblea: 20 de febrer, 13h 
 
TASQUES: 
– Cartell convocant assemblea: Judith. El 18 de gener es centralitza al SAPS (a la planta de suport 

logístic de la facultat de CCPP i sociologia, despatx B3-119-2) el repartiment dels cartells: 
– Natàlia: ciències 
– Maria i Adrià: periodisme i medicina 
– Blai: veterinària 
– Nereida & co.: lletres 
– Mònica: psicologia 
– Judith: sociologia – polítiques 

– Grups de treball per col·lectius per preparar les activitats de difussió (reunions per col·lectius i 
altres activitats) 
– Associats: Josep Maria, Martí, Natàlia 
– Predocs: Maria, judith 
– capitol VI: Blai 

Hauria de sortir més gent per predocs i capítol VI. També algun ajudant per afegir-se amb el grup 
de treball 'associats'... 
 
 
 


