
RETALLADES,
AUGMENT DE TAXES...
És aquesta la 
universitat que 
volem?
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NO AL ‘PLA DE XOC’, NO A LES RETALLADES!

 Augment del preu dels màsters oficials per a estudiants 
extracomunitàries en un 400%

 Taxa de 70€ a tot l’estudientat en concepte del cost de 
serveis d’aprenentatge

 Reducció del Pla de Llengües

 Reducció del servei de manteniment, jardineria, neteja...

 Supressió d’ajuts en la matrícula

 Reducció de substitucions i reforços al PAS

 Canvis de nivell en la contractació de professorat associat

 Supressió del tiquet-restaurant

 i més...

Les línies generals del pressupost de la Universitat Autònoma per aquest 2011 
s’han fet públiques tot just la setmana abans de les eleccions al Claustre. 

Seguint els eixos generals de les actuacions previstes pel Pla de Racionalitza-
ció i Millora (PRIM) i el Pla Director 2010-2012, les mesures contemplades són 
nefastes per a l’estudientat i el personal precari de la universitat. 

La UAB ha anomenat aquestes retallades ‘Pla de Xoc’. Doncs que se l’apliquin 
a ells/es i es retallin el sou... i els càterings! 

Deixarem que destrueixin d’aquesta manera la universitat pública? Que elititzin 
l’accés a l’ensenyament? Que precaritzin els becaris, les treballadores?

Que la crisi la pagui el gerent! I si algú ha d’anar al carrer... LA RIPOLL PRIMER!

www.cafuab.wordpress.com
Al claustre i al Campus les assemblees defensem una universitat pública i popular!■



No volem pagar les quantitats astronòmiques que estem pagant. L’any 2007 
un crèdit valia 14’08 € i actualment ens en cobren 15’94€. A més, amb Bolonya 
hem perdut hores de docència i, per tant, ens estan cobrant una matrícula més 
elevada per fer treballs fora de l’aula.
 En un moment en què polítics i institucions s’omplen la boca de solu-
cions per als i les joves davant la crisi i la necessitat d’accedir a estudis superiors 
per tal de poder gaudir d’unes millors condicions en el mercat laboral; Generalitat 
i UAB no fan sinó impedir cada cop a un gruix més elevat de joves accedir a la 
universitat. Taxes, avaluació continuada, horaris de matí i tarda, preu del trans-
port prohibitiu, etc. En un moment, a més, en què -si no estem a l’atur- les nos-
tres feines són encara més precàries i mal pagades. Una situació que en molts 
casos pateixen també les nostres famílies i fa que no puguin donar-nos el suport 
econòmic que voldrien.
 Per si no fos prou, el dèficit milionari provocat per la mala gestió i els 
impagaments de la Generalitat ha despertat l’instint recaptatori del Rectorat, im-
posant un “impost” a tots els estudiants de 40 € per “utilitzar el Campus Virtual”, 
la qual cosa és una burla i un menyspreu al sentit comú; més quan és públic que 
el Gerent de la UAB, Santiago Guerrero, 
cobra 120.000 € l’any. Sou que encara 
és més escandalós si tenim en compte 
les retallades pressupostàries i de per-
sonal, que s’han convertit en la política 
per excel·lència de la UAB. El curs pas-
sat el rectorat va presentar i començar 
a aplicar el PRIM (Pla de Racionalitza-
ció i Millora), que contempla retallar un 5% del personal de jardineria i neteja i 
l’increment d’un 200% en les taxes de l’estudientat extracomunitari, entre al-
tres.
 Estem en un moment decisiu per a la universitat pública catalana. És el 
moment d’aturar les polítiques privatitzadores o aviat la gran majoria de la so-
cietat no podrem accedir a la universitat. Poc a poc és possible. El curs passat, 
gràcies a una moció conjunta d’estudiants de la CAF i dels sindicats de PAS i PDI 
al Claustre es va aconseguir aturar la privatització dels pàrquings.

No volem que converteixin la UAB 
en una universitat per a les elits

Sabies que s’ha apujat gairebé un15% 
el preu del crèdit des de 2007? 

I que mentrestant el gerent de 
la universitat cobra 120.000€ l’any?

Al claustre i al Campus les assemblees defensem una universitat pública i popular!■
www.cafuab.wordpress.com
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El Gerent de la UAB (Sr. Santiago Guerrero) cobra 120.000 € l’any (s’ha apujat el 
sou 4000 euros aquest any) i la Rectora 67.374 €. L’Associació Amics de la UAB 
rep la suma de 94.534 €, a banda de tenir cedida una mansió al Campus de la UAB, 
mentre les estudiants de Psicologia -per posar un dels molts exemples- no caben 
a les classes. O mentre gran part del nostre professorat no arriba a mileurista i té 
contractes temporals (a diferència dels catedràtics, que en cobren 4000).

Pel que fa a les polítiques socials i laborals, en canvi, s’estan retallant contínu-
ament els pressupostos per a projectes d’estudiants, retallant places de docència 
(substituïnt professorat per estudiants de final de carrera amb beques precàries 
-professorat assistent) i privatitzant serveis perquè “no hi ha diners”.   
Aquestes notícies, però, passen desaparcebudes gràcies a l’astúcia de l’equip rec-
toral. En lloc d’acomiadar professorat o personal d’administració i serveis (PAS), 
que generalment tenen contractes pre-
caris i temporals (excepte els funcion-
aris*), opta per no renovar els contractes 
i no obrir més places, o adjudicar-les a 
personal amb contractes més precaris. 

Això no només ens afecta com a 
estudiants becaris i becàries, sinó que 
també afecta a la qualitat de la docència 
que rebem, en el cas del professorat, i al 
suport i serveis en el cas del PDI.

Prou hipocresia: racionalitzem (de debò i no de paraula) els recursos de la Univer-
sitat. Estudiants i treballadors: unim esforços per superar aquesta crisi provocada 
per uns i que uns altres estem pagant. 

Sabies que el gerent es va apujar 
4000 euros el sou el curs passat? I 

que, en canvi, molts docents 
no arriben ni a mileuristes?

Prou malbaratació 
de recursos en plena crisi2
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Al Claustre i al Campus, defensem l’equitat i la racionalitat en matèria salarial!■
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Actualment, la comunitat universitària en la seva totalitat ja pot observar els efectes 
del Pla Bolonya, contra el que les assemblees i sindicats estudiantils portem lluitant 
des de fa anys. En el moment més àlgid de les mobilitzacions varem aconseguir 
aglutinar la majoria dels estudiants del campus i fer arribar el nostre discurs arreu. 
Ho advertiem en aquell moment i així ha sigut:

- Bolonya ha permès l’entrada del discurs privatitzador així com de les idees neo-
liberals i autoritàries a la Universitat.

- Els preus dels crèdits han augmen-
tat un 15% des del 2007, primer any 
d’aplicació d’aquest pla.

- El preu de matrícula s’ha augmentat ne 
un 250% a l’estudientat extracomunitari. 
Ara, encara es vol apujar més, fins ar-
ribar al 400%. 

- El preu dels Màsters també s’ha apujat 
un  400%. Un cas especialment greu si tenim en compte que des de l’aplicació del 
Pla Bolonya es fa necessari per a poder exercir o col·legiar-se d’algunes profes-
sions, com ara l’advocacia. 

- S’han reenfocat les carreres a partir de criteris mercantils i d’empresa, deixant de 
banda la recerca del coneixement i, òbviament, les carreres d’humanitats que són 
considerades com inútils.

- Les estudiants hem de pagar 40 euros en funció del campus virtual, un servei que 
fins aquest any era gratuit. Per altra banda, l’any que ve han proposat que aquesta 
xifra s’elevi fins als 70 euros.

Cal repensar tot el sistema universitari des del principi, amb un diàleg obert en que 
participin tots els agents implicats en condició d’igualtat.

Amb més motius que mai
seguim dient NO a Bolonya

Sabies que el preu dels màsters 
s’ha apujat un 400%?

I que l’estudientat extracomunitari 
hem de pagar el 250% més 

per la matrícula?
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No a l’augment de taxes
de tutoria de tesi4

Sabies que a Catalunya 
és molt més car el doctorat 

que a la resta de l’Estat?

La Generalitat ha aplicat 
aquest curs una nova taxa als 
investigadors/es predoctorals 
que suposa un augment aproxi-
mat d’entre el 280% i el 400% 
en la despesa anual total que 
els suposava la realització de les 
seves tesis doctorals fins ara.

Entenem que la realització 
d’una tesi doctoral és una activi-
tat laboral molt similar a la inves-

tigació postdoctoral, amb un component d’estudi molt similar i que per tant, amb 
independència del seu augment, aquestes taxes suposen, si no es mantenen en els 
preus mínims imprescindibles, obligar a treballadors a pagar per dur a terme la seva 
feina. 

A més, l’aplicació d’aquesta taxa suposa la retirada d’una part significativa dels 
recursos que els grups d’investigació obtenen amb gran dificultat i dediquen en dur 
a terme la seva funció, vital pel progrés de la societat en tots els camps, especial-
ment en temps de crisi com el present.

A tot això, se li ha de sumar la reducció salarial del 5% aplicada a investigadors 
/es predoctorals des de juny de 2010.

Per tots aquests motius creiem que la UAB hauria de donar suport als i les inves-
tigadores, per tal d’exigir a la Generalitat que es retiri aquesta taxa de 400€.

www.cafuab.wordpress.com
Al Claustre i al Campus treballem per unes millors condicions dels i les investigadores!■



Sabies que legalment “el català s’ha 
d’utilitzar normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament universitari”, 
i que això no es compleix a la UAB?

Darrerament la UAB ha canviat el règim de permanència, convertint el ‘No Presentat’ 
en ‘Suspens’ de manera automàtica, a més d’imposar l’expulsió d’un/a estudiant 
que suspengui per tercer cop una as-
signatura. Això és un greu atemptat als 
drets de l’estudientat. No deixarem que 
les conquestes estudiantils de molts i 
molts anys se les emporti el vent amb un 
‘decretazo’ del Rectorat i els seus amics 
del “Consell Social”.

www.cafuab.wordpress.com

El règim de permanència no és excel·lència.
Tenim dret a no presentar-nos a un examen!5

Sabies que el rectorat vol convertir un 
“no presentat” en un “suspens” 

de manera automàtica?

Volem exercir el nostre dret
d’estudiar en català6

Cada curs que passa, i més a partir de la implantació del Pla Bolonya, es fa més 
difícil poder rebre les classes en català. Enlloc de millorar, cada cop ens trobem més 
sovint en què, dels 4 grups diferents d’una mateixa assignatura CAP d’ells és en 
llengua catalana. Situació que es repeteix en treballs i documents penjats al campus 
o al servei de reprografia, que majoritàriament són en castellà. Volem:

- Rebre l’ensenyament de tots 
els graus en català.  

- Més oferta de postgraus i màsters 
oficials en català.

- Que el professorat que s’incorpori 
conegui la llengua catalana. 
- Que s’anunciï i es respecti 

la llengua de la docència.
- Poder fer els exàmens, les pràctiques 

i els treballs en català.

Al Claustre i al Campus, defensem una universitat en català!

Al Claustre hi són representats tots els estaments de la Universitat, però l’estudientat, 
malgrat ser 36.000, només hi tenim 90 
representants. Els altres 210 represent-
ants se’ls reparteixen professorat i PAS.

Si això us sembla ridícul, pareu aten-
ció: al Consell de Govern (vertader òrgan 
rector d’aquesta Universitat) l’estudientat 
hi tenim només 7 representants i, per més inri, un d’ells és escollit a dit per la Rec-
tora. La resta, una cinquantena de representants, són designats a dit per la Rec-
tora o bé són representants de les Facultats (normalment els degans/es). 

Exigim, doncs, recuperar el Claustre com a òrgan principal de participació i de-
cisió, així com reforçar el paper dels Claustres de Facultat.

Sabies que l’estudientat només tenim 
7 representants al Consell de Govern?

Volem una universitat
democràtica7
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Darrerament s’està produint una escalada espectacular dels preus en aquesta uni-
versitat: és pràcticament impossible menjar-se un menú per menys de 6 € quan fa 
tot just 2 anys es podia aconseguir dinar per 4 €. A la resta d’universitats europees 
preval els menús ronden entre 1 € i 3 €.

El fet que sigui una empresa privada dificulta que el Claustre fixi uns preus 
més baixos i que es pugui regular més directament les condicions laborals de les 
treballadores, els horaris, etc. És per això que reclamem que els bars, igual que la 

resta de serveis de la universitats, passin a ser de 
titularitat pública.

Volem uns preus populars tant pels bars (els preus 
els decideix el Claustre) com per copisteria.

Volem preus populars 
i serveis públics8

Sabies que és el Claustre qui 
fixa els preus dels menús?

Al Claustre i al Campus, defensem la democràcia directa i participativa!



El Rectorat liderat per la Sra. Ripoll comença amb mal peu les relacions amb el 
col·lectiu d’estudiants: després de l’intent de liquidar la Festa Major i les amenaces 
corresponents, ha obert un expedient a un estudiant per participar en la vaga, als 
que s’han de sumar 11 expedients contra estudiants pel boicot a l’acte electoralista 
de la diputada espanyolista Rosa Díez. A més a més, ha prohibit fer foc a la Plaça 
Cívica, impedint que es celebri la calçotada organitzada per l’Hortet.
 Així mateix, ha retirat els lo-
cals que teníem les assemblees per 
reunir-nos a Econòmiques, Comuni-
cació i Dret. Si falta espai a la UAB, 
que s’ocupin els despatxos de gerèn-
cia o de la Fundació Amics de la 
UAB.
 Tampoc no millora la situació 
a l’Edifici d’Estudiants. Tal i com de-
nuncien treballadors/es i becàris/es de l’ETC prop d’un 80% del personal està com-
posat per Ajuts de col·laboració (estudiants becats), convenis Universitat-Empresa 
(pràctiques) i contractes Capítol VI, per tant, la precarietat laboral afecta tots els 
Programes i Projectes estructurals de l’ETC.
 Davant d’aquest panorama i la nul·la resposta rebuda pel Sr. Gerent de la 
UAB, Santiago Guerrero, l’ETC es troba en situació d’enderrocament. La retallada 
de plantilla, la precarietat laboral i l’estructura inestable de l’ETC provocarà afecta-
cions en els serveis a la comunitat i la inevitable cancel·lació de la majoria de pro-
jectes que tant esforç, diners i treball han costat.

www.cafuab.wordpress.com

9Protegim l’associacionisme estudiantil 
enlloc de perseguir-lo

Sabies que el rectorat està 
desmantellant l’Edifici d’Estudiants? 

I que ha obert 12 expedients disciplinaris 
amb un reglament fraquista?

Al claustre i al Campus les assemblees defensem l’associacionisme estudiantil!
www.cafuab.wordpress.com

Al Claustre i al Campus, defensem la democràcia directa i participativa!

És de sobres conegut el conflicte que va iniciar aquest Rectorat en contra la comu-
nitat estudiantil, “eliminant” la Festa Major i impedint qualsevol intent de revifar 
la festa de manera autogestionada per part dels propis estudiants: boicotejant la 
distribució de les begudes, amb amenaces intimidatòries... 
Aquest curs, a més, hem sabut la clara intenció de portar la Festa Major de la UAB 
fora del campus. La proposta feta als col·lectius i assemblees ha estat de fer-la al 
Fòrum de Barcelona. Un espai que, ni de bon tros, està relacionat amb la nostra 
universitat i que, a més, suposaria un model de festa completament diferent del 
que s’està promovent des de l’estudientat. 

Les Assemblees de Facultat apos-
tem per una Festa Major organitzada 
per l’estudientat, sent aquest qui esculli 
les activitats que s’hi desenvolupen i 
que, evidentment, es faci dins el recinte 
del campus i sense cobrar cap mena 
d’entrada, com passaria en un recinte 
tancat. O és que algú s’imaginaria les 
festes del seu poble o barri al Fòrum?

Cal recordar també que la Festa és i ha sigut la principal font de finançament 
dels col·lectius i entitats estudiantils de la UAB, així com també el moment més 
important on fer difusió dels nostres projectes. També els grups de classe que fan 
viatge de final de curs aprofiten la festa per fer uns diners que sinó és molt difícil 
aconseguir.

La Festa Major és un espai de socialització, de coneixe’ns tots i totes, de rela-
cionar-nos durant unes hores sense el pretext de les classes ni els treballs. Sense 
la Festa Major, la UAB perd una part molt important de la seva essència.

Prou prohibicions.
Volem la Festa Major al campus

Sabies que el rectorat encapçalat 
per Ana Ripoll porta 2 anys prohibint

la Festa Major?

10
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Considerem que les actuals tarifes del transport públic són completament abu-
sives. Més encara per un sector de la població com som els i les estudiants i en 
un context on és molt difícil trobar una feina per poder compaginar amb la nostra 
vida acadèmica. 

És per això que volem que el Claus-
tre de la UAB insti l’equip de Govern a 
ampliar a estudiants i treballadors/es 
subcontractades de la UAB el conveni 
existent amb el PAS i el PDI que financia 

el 50% de la despesa en transport públic.
D’aquesta manera, volem anar avançant cap a un major descompte en el trans-

port públic, com ja gaudeixen milers d’estudiants universitaris a d’altres països 
europeus. 

El preu del transport ens arruïna,
volem una T-UAB

Sabies que el PAS i PDI tenen un 50% 
de descompte en el transport?

11
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Veterinària  Veterinaris pel Claustre

Educació  CEG – Assemblea Educació

Lletres  Assemblea de Filosofia i Lletres

Psicologia  Assemblea Psicologia i Logopèdia 

Econòmiques  Candidatura dels 

Estudiants d’Econòmiques i ADE

Polítiques i Sociologia  Assemblea de 

Ciències Polítiques i Sociologia 

Dret  Assemblea de la Facultat de Dret 

Comunicació  Assemblea de Comunicació

Ciències  Assemblea d’estudiants de 

Ciències i Biociències

Biociències  Assemblea d’estudiants de 

Ciències i Biociències

ETSE  Assemblea d’estudiants

Tercer cicle  Assemblea de Tercer Cicle 

Al Claustre i al Campus, 
el 24 de novembre i cada dia, 

les assemblees defensem 
una universitat popular!

La CAF és la Coordinadora d’Assemblees de Facultat. Ens trobem periòdicament per treballar temes 
relacionats amb el campus i posar en comú la feina feta a cada facultat. El nostre funcionament és 
completament horitzontal i assembleari. Tothom hi té la mateixa veu i vot... NOMÉS HI FALTES TU!

Al claustre i al Campus les assemblees per una reducció en el preu del transport!■

Volem segona convocatòria d’examen
per a totes les carreres12

Les Assemblees volem que el Claustre de la UAB insti la Comissió d’Estudis de Grau 
de la UAB a elaborar una reforma en la 
normativa acadèmica que garantitzi: 

- Que tota persona matriculada en 
una assignatura tingui dret a dues con-
vocatòries d’examen durant aquell curs 
acadèmic, independentment d’haver fet seguiment de l’avaluació continuada o no.

- Que el mètode d’avaluació i el calendari d’exàmens definitiu de cada assig-
natura i grup hagi d’estar publicat prèviament als períodes de matriculació.

- Que es garantitzi la preservació de la setmana blanca a totes les facultats de la 
UAB, independentment del tipus d’avaluació que s’utilitzi a les assignatures.

Sabies que amb els graus hem perdut 
convocatòries d’examen?


