
FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!    
 

 

El proper 17 de novembre, l'assemblea de la comunitat universitària de la 

UIB convoca vaga a la nostra universitat. Com a espai obert a la 

participació d'estudiants, professorat i personal administratiu, ens 

plantam amb una iniciativa que vol ser la primera passa cap a un altre 

model d'universitat, un altre model educatiu. Pensam que sobren motius 

per la mobilització de totes i tots, i és que, dia 17, anam a la vaga per...  

 

...aturar totes les retallades (tancament de biblioteques els caps de 

setmana, preus antiestudiantils dels bars, falta de microones i d'espai als 

menjadors, eliminació de les bicicletes del metro, acomiadament de 

personal de neteja, eliminació del bus circular, augment de les ràtios per 

classe) apostant per una educació i investigació de qualitat i al servei de 

les necessitats socials, no del benefici privat.  

 

...demanar transparència real als comptes de la UIB, i que els detalls de la 

seva política econòmica siguin de fàcil accés i comprensió per part de la 

comunitat. 

 

...defensar els serveis públics en general, contra les privatitzacions, i donar 

una resposta a la política antisocial del Govern, les retallades i els atacs 

contra el català. 

 

...aconseguir el reconeixement oficial de les assemblees d'estudiants com 

a òrgan legítim i representatiu d'aquests, per damunt del dèficit 

democràtic del claustre i el consell d'estudiants. 

 

 

Per tot això, dia 17 de novembre, mou-te, fes vaga i 

vine a la manifestació a les 12h a la Plaça del Tub!  

FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!    
 

 

El proper 17 de novembre, l'assemblea de la comunitat universitària de la 

UIB convoca vaga a la nostra universitat. Com a espai obert a la 

participació d'estudiants, professorat i personal administratiu, ens 

plantam amb una iniciativa que vol ser la primera passa cap a un altre 

model d'universitat, un altre model educatiu. Pensam que sobren motius 

per la mobilització de totes i tots, i és que, dia 17, anam a la vaga per...  

 

...aturar totes les retallades (tancament de biblioteques els caps de 

setmana, preus antiestudiantils dels bars, falta de microones i d'espai als 

menjadors, eliminació de les bicicletes del metro, acomiadament de 

personal de neteja, eliminació del bus circular, augment de les ràtios per 

classe) apostant per una educació i investigació de qualitat i al servei de 

les necessitats socials, no del benefici privat.  

 

...demanar transparència real als comptes de la UIB, i que els detalls de la 

seva política econòmica siguin de fàcil accés i comprensió per part de la 

comunitat. 

 

...defensar els serveis públics en general, contra les privatitzacions, i donar 

una resposta a la política antisocial del Govern, les retallades i els atacs 

contra el català. 

 

...aconseguir el reconeixement oficial de les assemblees d'estudiants com 

a òrgan legítim i representatiu d'aquests, per damunt del dèficit 

democràtic del claustre i el consell d'estudiants. 

 

 

Per tot això, dia 17 de novembre, mou-te, fes vaga i 

vine a la manifestació a les 12h a la Plaça del Tub!  

FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!    
 

 

El proper 17 de novembre, l'assemblea de la comunitat universitària de la 

UIB convoca vaga a la nostra universitat. Com a espai obert a la 

participació d'estudiants, professorat i personal administratiu, ens 

plantam amb una iniciativa que vol ser la primera passa cap a un altre 

model d'universitat, un altre model educatiu. Pensam que sobren motius 

per la mobilització de totes i tots, i és que, dia 17, anam a la vaga per...  

 

...aturar totes les retallades (tancament de biblioteques els caps de 

setmana, preus antiestudiantils dels bars, falta de microones i d'espai als 

menjadors, eliminació de les bicicletes del metro, acomiadament de 

personal de neteja, eliminació del bus circular, augment de les ràtios per 

classe) apostant per una educació i investigació de qualitat i al servei de 

les necessitats socials, no del benefici privat.  

 

...demanar transparència real als comptes de la UIB, i que els detalls de la 

seva política econòmica siguin de fàcil accés i comprensió per part de la 

comunitat. 

 

...defensar els serveis públics en general, contra les privatitzacions, i donar 

una resposta a la política antisocial del Govern, les retallades i els atacs 

contra el català. 

 

...aconseguir el reconeixement oficial de les assemblees d'estudiants com 

a òrgan legítim i representatiu d'aquests, per damunt del dèficit 

democràtic del claustre i el consell d'estudiants. 

 

 

Per tot això, dia 17 de novembre, mou-te, fes vaga i 

vine a la manifestació a les 12h a la Plaça del Tub!  

FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!FES VAGA!    
 

 

El proper 17 de novembre, l'assemblea de la comunitat universitària de la 

UIB convoca vaga a la nostra universitat. Com a espai obert a la 

participació d'estudiants, professorat i personal administratiu, ens 

plantam amb una iniciativa que vol ser la primera passa cap a un altre 

model d'universitat, un altre model educatiu. Pensam que sobren motius 

per la mobilització de totes i tots, i és que, dia 17, anam a la vaga per...  

 

...aturar totes les retallades (tancament de biblioteques els caps de 

setmana, preus antiestudiantils dels bars, falta de microones i d'espai als 

menjadors, eliminació de les bicicletes del metro, acomiadament de 

personal de neteja, eliminació del bus circular, augment de les ràtios per 

classe) apostant per una educació i investigació de qualitat i al servei de 

les necessitats socials, no del benefici privat.  

 

...demanar transparència real als comptes de la UIB, i que els detalls de la 

seva política econòmica siguin de fàcil accés i comprensió per part de la 

comunitat. 

 

...defensar els serveis públics en general, contra les privatitzacions, i donar 

una resposta a la política antisocial del Govern, les retallades i els atacs 

contra el català. 

 

...aconseguir el reconeixement oficial de les assemblees d'estudiants com 

a òrgan legítim i representatiu d'aquests, per damunt del dèficit 

democràtic del claustre i el consell d'estudiants. 

 

 

Per tot això, dia 17 de novembre, mou-te, fes vaga i 

vine a la manifestació a les 12h a la Plaça del Tub!  

 




