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11 de Novembre de 2011

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

VAGA 17-N

Delegació d’Estudiants de l’ETSEIB.

Estimat company, amic i habitant d’aquesta, la nostra
Escola, l’ETSEIB.
Et recomanem que llegeixis amb
atenció aquest full. La principal
motivació d’aquesta nova publicació és la vaga d’universitats
que tindrà lloc el dia 17 de
novembre.

www.delegacio.org

sindicats de treballadors com
CCOO, UGT, CAU i CGT. La
vaga tindrà un seguiment de
totes les universitats públiques
(UAB, UB, UPF, URL, UdG, UdL
i també la UPC).

Per si vas més perdut que un
filòleg a l’ETSEIB, te’n fem cinc
cèntims:

PA S S A E L F U L L !

Aquesta vaga està convocada
per la Plataforma Unitària per la
Defensa de la Universitat
Pública (PUDUP). Aquesta és
una plataforma que inclou un
gran nombre d’assemblees
universitàries, sindicats d’estudiants com el SEPC i l’AEP i
FULLONERO: Dit d’aquell que no surt de casa un dia de vaga.

Com no podia ser d’una altra
manera l’ETSEIB també participarà en aquesta jornada, però
ho farà d’una manera més
reflexiva/reformista. Els estudiants de “El Pati Nou” amb l’ajuda d’uns pocs professors han
tirat endavant una junta d’escola
extraordinària en la que s’han
aprovat unes mesures pel dia de
la vaga que seran tant poc eficaces com ho són les fotocopiadores del nou CPDA.

Així doncs, s’ha aprovat recomanar als professors que el 17 de
novembre fomentin debats
sobre la situació actual de la universitat pública a l’aula.

Per sort també s’ha aprovat que
el 17 de novembre no es realitzi
cap activitat acadèmica avaluable, així que es suspendràn
les pràctiques, les avaluacions
continuades i qualsevol exercici
puntuable al llarg del 17 de
novembre.

Malauradament no s’ha aprovat
una suspensió acadèmica de les
classes entre les 10:00h i les
12:00h ni a partir de les 16:00h.
Igualment, existeix la intenció de

fer una concentració a les
portes de l’ETSEIB a les
10:30h, de fer la lectura d’un
manifest que sí que s’ha aprovat
a la junta d’Escola i d’assistir a
una ponència amb posterior
debat sobre la situació econòmica actual a la sala d’actes. Així
doncs, el pròxim dijous no
aneu les aules i veniu a la concentració i a la ponència.

Tant si ets PDI, PAS o estudiant, suma’t a la vaga!
Apunta’t a la manifestació de
pl. Universitat a les 18:00h.
EL 17 NI A CLASSE, NI A
CASA, AL CARRER!

Si el vostre professor vol fer
classe normal i passar-se pel
forro la recomanació de la junta
d’Escola de promoure la reflexió
a l’aula, surt de classe i vine a
la sala d’actes a veure “Inside
Job” un documental molt interessant sobre la crisi econòmica.
Amb la de retallades i pèrdues
de drets que estem patint a la
universitat pública TOTS i
TOTES, que menys que un dia
per a la reflexió, un dia per a la
lluita i la queixa. Un dia per a
buscar alternatives, un dia per
buscar a l’ETSEIB allò que
rarament trobem:
PENSAMENT CRÍTIC!

Fullonero: Dit d’aquell al que també se’l coneix per esquirol.

[SabiEsQUè?]
l 17-N hi
...a les 8h dxeo
colatada
haurà una els estuper a tots sors i PAS.
diants, profes

...el Dia Per
la Música
és el 18 de n
ovembre i
hi haurà festa
fins les
02:00h.
votació al
.... hi ha una
dele per
facebook de la
nçons que
escollir les ca
el
ltima hora d
sonaran a l'ú
DPM.

Si voleu més informació
sobre el què fan altres
facultats
del
Campus
Diagonal i algunes dades
econòmiques
sobre
com
afecten les retallades a
l’ETSEIB i als estudiants, aneu al següent
enllaç web:
assembleaetseib.wordpress.com

... el 17-N es
farà un dinar
popular a les
14:00h a Pala
u
Reial amb es
tudiants d’altre
s
facultats del c
ampus.

n ta
d e ca d a ju
.. .. .. a b a n s
ou”
l P a ti N
“E
la
co
s
d ’E
b le a
una assem
a
z
it
n
a
rg
o
ar
o m p e r tr a ct
o b e rt a a to th
ra n a
u e e s p a rl a
e ls te m e s q
ú lt isc o la . A la
’E
d
ta
n
ju
la
e s!
ir 5 8 p e rs o n
ma van ven

