
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Autònoma de 
Barcelona informa que davant la proliferació de reformes en l'àmbit educatiu, que 
van des del 3+2 i l'EU2015 a les reformes locals de cada universitat, i amb voluntat 
d'expressar i reivindicar el model educatiu que volem, hem pres la decisió de 
convocar VAGA ESTUDIANTIL als centres de secundària i a les universitats 
dels PAÏSOS CATALANS el proper 10 i 11 DE MAIG.  

 
Els motius que ens duen a convocar-la són els següents: 

-Exigim la rebaixa del 30% de les taxes universitàries aprovada al Parlament de 
Catalunya i que, de manera reiterada, el Govern i la Secretaria d’Universitats i 
Recerca (SUR) s’han negat a aplicar. 

-El moviment estudiantil va aconseguir que s’aprovés aquesta moció a base de 
pressió als carrers, que va culminar amb una marxa des de la UAB fins al Parlament 
el curs passat. Per això, el primer semestre vam seguir la mateixa línia i vam 
convocar una jornada de lluita el 17 de novembre arreu del país. 

-Aquesta jornada de lluita va aglutinar tota la comunitat uiversitària, des de diverses 
organitzacions estudiantils fins a diferents rectors/es de les universitats públiques 
catalanes que es van posicionar a favor de la demanda i la mobilització. 

-Davant la postura immobilista del Govern com la SUR, el passat 1 i 2 de març 
vam convocar una jornada de vaga, que va culminar amb una manifestació, per 
tal de fer sentir la nostra veu i pressionar perquè s’apliqués la moció prèviament 
aprovada al parlament. 

-Tot i així, tant el Govern com la SUR, amb Arcadi Navarro al capdavant, han restat 
en la seva postura immobilista i amb zero voluntat política per avançar cap a la 
rebaixa: DESOBEÏNT EL MANDAT PARLAMENTARI. 

-Per tant, davant de l’immobilisme, el moviment estudiantil seguim en peu de guerra 
convocant una segona vaga el 10 i 11 de maig per tal de mostrar el nostre rebuig 
en contra del Govern de la Generalitat i la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb 
Arcadi Navarro al capdavant, que no estan fent cap pas per l’aplicació de la rebaixa 
del 30% de les taxes universitàries i l’equiperació de preus de màster i de grau.  

 

Així mateix, el moviment estudiantil de la UAB tenim diverses demandes locals que 
complementen a la demanda nacional (l’eix vertebrador de la VAGA del 2 de 
MARÇ): 

-Després de que el Servei d’Autobusos Intern de la UAB s’integrés a la xarxa de 
pagament de TMB, exigim que aquest torni a ser de gestió pública i que 



continuï sent un servei totalment gratuït, cosa que no se’ns assegura en 
aquest moment. 

-Aquest curs han TANCAT diverses reprografies i copistesries d’algunes de les 
facultat de la nostra universitat. Aquest tancament ha generat cues de fins a 2 hores: 
ha suposat un detriment del servei que se’ns ofereix i a suposat l’acomiadament de 
moltes treballadores amb l’única finalitat que l’empres que ho gestiona tingui més 
rendiment econòmic. Exigim que es tornin a reobrir les copisteries que s’han 
tancat i que es gestionin de forma totalment pública. 

-Després d’una jornada de lluita el curs passat a favor de la paralització del 3+2, 
veiem com aquest curs s’estan començat a plantejar graus de 3 anys a les nostres 
facultats. No permetrem que s’apliqui cap grau de 3 anys sense que aquest 
passi per les urnes i sense que hi hagi una equiparació dels preus de màster i 
de grau.  


