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També hi ha el dret a no fer vaga i s’ha

de respectar...

La decisió de fer o no fer vaga al

marge de ser una decisió individual

també és col·lectiva. Quan estem

vivint les situacions de misèria, precari-

etat i desgràcia, aquell que individual-

ment no vulgui fer vaga està acceptant

el context i tot el que comporta

(desnonaments, acomiadaments men-

tre hi ha beneficis empresarials, pèrdua

de drets socials, laborals i civils). Què

és més important el dret a no fer vaga

o el dret a tenir una habitatge digne, el

dret a la feina, el dret a una educació

pública i de qualitat i el dret a una san-

itat per tothom. Ens hem de posicionar,

s’han menjat el marge de l’immobil-

isme.

D’altra banda, les jornades de 8 hores

diàries o 48 setmanals, la prestació per

atur, les hores extraordinàries, el salari

mínim, el conveni col·lectiu, les

vacances pagades, la indemnització
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Benvolgudes i benvolguts estudiants de

l’ETSEIB,

Ens tornem a posar en contacte amb

vosaltres per fer-vos saber que el 14 de

novembre hi ha convocada una vaga

general al conjunt de l’Estat Espanyol

i a diferents estats de la Europa del

sud (Itàlia, Portugal, Malta, Xipre i

Grècia). A més coincideix amb una jor-

nada de mobilitzacions sindicals i socials

a tot el vell continent.

Més enllà de transmetre-us la clàssica

arenga de perquè s’ha de fer vaga i unir-

se als piquets del Campus Diagonal, ens

agradaria respondre a les tradicionals

preguntes que li poden sorgir a l’estudi-

ant que no és del “gueto revolucionari”.

Perquè he de fer vaga si no servirà de

res?

Totes les millores socials i cíviques s’han

aconseguit històricament mitjançant la

lluita, ningú ens ha regalat res. El que de

ben segur que no serveix de res és, pre-

cisament, no fer res. A més, una vaga

no només serveix per crear una pres-

sió real que ens porti a assolir objec-

tius, sinó que també és una oportuni-

tat perquè l’individu es posicioni

envers un atac contra els seus amics,

col·legues i família. És una oportunitat

per acomiadament o qualsevol d’aque-

sts molts altres drets que no es coneix

ien fa només 150 anys no es van acon-

seguir a força d’exercir la “llibertat per a

anar a treballar” un dia de vaga.

Malgrat això no es té notícia de que

cap esquirol hi hagi renunciat.

...ja però és que no estic d’acord amb

els sindicats majoritaris.

La vaga no només l’han convocat

els sindicats majoritaris (CCOO i

UGT), sinó que també està convocada

per un gran conglomerat de sindicats

minoritaris i majoritaris alternatius de

molts diversos sectors i ideologies.

Com va dir aquell filòsof: s’ha de

marxar separats, però colpejar junts.

Si faig vaga em titllaran de radical

Aquell qui és radical va a l’arrel de les

coses. Ara mateix, només es pot anar a

l’arrel des de la base.



[SabiEsQUè]

el proper 16 de

novembre serà el

Dia per la Música

a l’ETSEIB? 

hi ha 222 profesors
menys a l'UPC
aquest any?

la delegació tenia twitter 

(@delegacioetseib) abans que

l’ETSEIB?

s'esta fent una recollida defirmes a favor de rescindir elcontracte d'imatge?

els cursets d'HPi Autocat hanestat un èxit deconvocatòria?

per visualitzar un malestar social i per

que sàpiguen que no estem d’acord en

com estan anant les coses.

...però amb una vaga d’un dia no s’acon-

segueix res?

És el principi d’un llarg procés que

precisa d’una majoria social amplia.

bans d’iniciar un possible camí irre-

versible hem d’aprendre i saber quanta

gent està disposada a canviar les coses.

Contràriament, en sortiríem tan perjudi-

cats que no podríem donar resposta al

que vingués després.

Suposem que quan els teus futurs fills o

filles (o presents amb això ja no m’hi fico

que...) van fer el primer pas, en compte

d’alegrar-se, encoratjar-los i posar-los

calçat adequat, els van recriminar no ser

capaços de córrer els cent metres llisos i

els van cridar que per a fer tres passos

per l’habitació i després caure millor que

ni ho intentessin tan sols.

Sense anar massa lluny, la vaga de

1988, que va ser d’un dia, va suposar

un gran èxit i això va comportar la

consecució del reconeixement de

gran quantitat de drets, com ara incre-

ments salarials de l’IPC+2 %, la creació

de les pensions no contributives i el dret

de negociació col·lectiva en el sector

públic.

Una vaga no soluciona res, sinó que

empitjora les coses...

És evident que la vaga en si no és una

solució, és una de les eines més efec-

tives de les que disposem. Una vaga

deixa palès que sense nosaltres ells no

són res, en canvi, sense ells nosaltres ho

som tot.

Si realment no poguéssim ser incisius:

per què s’intenta que ningú en faci des

del poder econòmic i la premsa de

dretes? Per què serveis mínims exces-

sius en sectors prescindibles pel desen-

volupament normal del dia? Per què la

manipulació de dades del govern? Tot té

una causalitat, res no passa per casuali-

tat...

Però si es fa classe hi he d’anar...no

m’ho puc permetre!

El que no ens podem permetre són totes

les reformes impulsades tant pel Govern

central com per la Generalitat. No ens

podem permetre perdre un dia de

classe, però en canvi sí que podem

assumir no tenir biblioteques obertes

durant tot el període de Nadal, la massi-

ficació d’aules, no disposar de beques

Erasmus, no tenir futur en el nostre país

al que tant hi hem aportat tant nosaltres

com la nostra família, que amics no es

puguin pagar el global de la matrícula i

hagin de matricular-se de menys crèdits,

que els nostres pares estiguin a l’atur o

els hi hagin retallat drets i sous...

Fullonero: dit d'aquell que treu punts de l'ordre del dia d'una junta d'Escola perquè ho diu un full que li vé de dalt.

la caixa ja es fora de

l'escola i en el seu lloc

estará la consergeria?


