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http://assembleaetseib.wordpress.com
Informa-te’n!! Mobilitza’t!!
On pots preguntar?
A la Delegació!

Per mail:
etseib.assemblea@gmail.com
A l’assemblea:
Dijous 9 de Juny a les 20h30!

3 de Juny de 2011

Informa el veí! Mobilitza’l!!

La informació es mou per diferents vies, tria la teva manera de
passar-ho:

Boca-Orella: la més antiga i de
més confiança.
Cartells / Octavetes: en tens una
a la mà, aixeca el cap i veuràs
cartells. No es fan sols!
Internet: la més moderna i de
més abast.
On pots trobar informació:

http://acampadabcn.wordpress.com/

http://educacioacampadabcn.wordpress.com/

http://assembleaetseib.wordpress.com/

PA S S A E L F U L L !

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
www.delegacio.org
Delegació d’Estudiants de l’ETSEIB.

Què està passant a l’ETSEIB?

Una mica d’història

L’assemblea de l’ETSEIB ha tornat! Els que porteu més de dos
anys en aquesta escola recordareu com, en els inicis del
procés de Bolonya (que encara
no està tancat ni gens arreglat,
per cert), un grup d’estudiants i
alguns professors acostumaven a
parlar en rotllana al Hall, penjar
moltes pancartes a tot arreu, etc.

Fins i tot es va organitzar un referèndum per aturar el procés, que
s’està executant amb presses i
sense pressupost ni consens de
la comunitat universitària. En
aquest hi varen participar més de
1 000 estudiants. Per tal de
preparar-lo ens havíem quedat a
dormir dues nits a l’Escola, i l’experiència va demostrar que és

una manera de treballar, autogestionar l’espai i avançar en els nostres projectes.

Per allà l’any 2003, també un grup
d’estudiants i professors van sortir al carrer contra la reforma de la
llei d’universitats, un procés que
consideraven mal plantejat i que,
efectivament, no ens està portant
cap a una millor educació, més
justa socialment i de més qualitat.
I ara què?

Avui, tornem amb més força que
mai! En aquesta ocasió som molts
i no només estudiants. Molts professors s‘estan implicant de diferents maneres, la direcció de
l’escola escolta les propostes i
alternatives que suggerim donant
solucions beneficioses per a tots i

FULLONERO: Dit del que es passa les nits a la biblioteca estudiant

totes, els membres del PAS tant
laboral com funcionari es troben
en la mateixa situació que nosaltres. L’Escola sencera s’està
posicionant, en bloc, contra les
retallades.
Retallades.

Últimament no sentim res més. A
la tele, als diaris, al carrer, al
metro, al bar. Cada cop ens
adonem més de com ens afecten
i ens afectaran, cada dia estem
més informats. I finalment hem
vist com en són d’injustes.

No es retalla a tothom per igual. A
la nostra universitat, els càrrecs
de confiança escollits a dit pel
rector són més que mai i s’han
apujat el sou mentre a la resta de
funcionaris se’ls retalla dos cops
en dos anys.
I això ens indigna.

Ens afecta a tots!

Com estudiants, no volem estar
en classes massificades, pagar
tres cops més taxes que fa cinc
anys pels mateixos serveis, no
rebre ajuts ni beques, veure retallats els horaris de les nostres biblioteques o el tancament de les

mateixes. La universitat es privatitza i la qualitat docent empitjora!
I això ens indigna.

Com a professors, les classes
massificades també les patim
nosaltres, a molts associats senzillament no ens renoven el contracte, ens han abaixat el sou, no
tenim diners per docència ni per
infraestructures, la nostra qualitat
de vida disminueix!
I això ens indigna.

Com a PAS, també acomiaden a
treballadors, treballem més per
menys: les retallades també ens
afecten.
I això ens indigna.

Per acabar-ho d’adobar, els nous
estatuts proposen una universitat
menys democràtica, on el
Claustre escollit per tota la comunitat universitària no té poder real
sobre les decisions importants, on
els estudiants perdem la meitat
del nostre pes en la representació
i, entre altres coses, es permet la
investigació
amb
finalitats
bèl·liques.
I això ens indigna.

Fullonero: Dit del que s’anima a participar a les comissions

Què fem?

És per tot això que ens volem
mobilitzar. Ens trobem, però, en
període d’exàmens. Jo m’estresso, tu estudies, ell s’examina,
nosaltres aprovem, vosaltres suspeneu, ells es mobilitzen. No es
pot fer tot.

Per tant, hem decidit fer-ho tot
alhora i hem mantingut la biblioteca oberta tota la nit! La valoració
d’aquest acte ha estat molt bona.
No hi ha hagut cap mena de problema, s’ha estudiat (molt!), s’ha
treballat (preparació de l’assemblea i pancartes), s’ha dormit
(silenci! I algun ronc de tant en
tant), s’ha reivindicat, s’ha estat
cívic, net, endreçat i coherent.
És per això que seguim fins dilluns dia 6 a la biblioteca, que
romandrà oberta 24hores al dia!
T ’animem des de l’assemblea a
que vinguis i participis en aquesta
pacífica i respectuosa mobilització que procura no molestar
el normal funcionament de la
resta de persones.
Si t’uneixes, respecta si us plau
els espais d’estudi, descans, treball, àpats i esbarjo.

[SabiEsQUè?]
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Gràcies a la s
eva mobilització conju
nta, cap
membre del P
AS serà
acomiadat!
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