
Enquesta: Sobre les diferents maneres de lluita.                NIUB:                            (opcional) 
 

Aquesta enquesta servirà per poder orientar una estratègia a mitjà termini a les facultats. Pots 

marcar més d’una opció, ja que algunes es poden complementar, o pots no marcar-ne cap. Pots 

escriure la teva a ‘Altres propostes’. Gràcies pel teu temps! 
 

[Recorda que totes aquestes accions anirien encarades a poder fer front a les polítiques 

d’austeritat que estem patint. Es va realitzar un passa-classes informant d’aquestes, si no vam 

poder arribar a tu, pots consultar el Blog de l’Assemblea on s’expliquen a través de power 

points i comunicats: assembleaubraval.wordpress.com] 

1. Quines mesures creus que serien més efectives (en cas de que molta gent s’hi sumés)? 

 Deixar de pagar les matrícules (vaga de consum en la totalitat del curs). 

 Deixar de pagar una part de les matrícules (vaga de consum parcial, és a dir, en el segon 

semestre, per a tenir temps de preparar-la). 

 Vaga indefinida d’Estudiants (eina de lluita per aconseguir la rebaixa dels preus cap a la 

gratuïtat, obligar a la UB a fer-se insubmisa a la reforma “Wert”, redacció i aprovació 

d’una llei educativa participativa o qualsevol altre objectiu que ens marquem). 

 Que el professorat no tanqui actes (no es pugen les notes l’expedient, però es guarda la 

nota i el curs que ve es comença sense que administrativament estigui tancat l’anterior i, 

per tant, sense necessitat de nova matriculació). 

 Em sembla molt bé tot el que està passant i no em vull implicar a la lluita. 

 Ajudar a les companyes en risc d’exclusió de la Universitat a través d’una caixa de 

resistència (diners en reserva comú per a quan algú té problemes econòmics). 

 Seguir amb la dinàmica de manifestacions puntuals (vagues d’un dia cada semestre). 

 Altres propostes: ______________________________________________. 

2. Creus que és possible canviar el sistema universitari amb la participació activa de les 

estudiants, professores i treballadores? 

 Si  No 

  * Com? Digues la teva! 

 

 

 

3. Què canviaries / afegiries tu de la Facultat UB-Raval? 

 Biblioteca oberta les 24 h en època d’exàmens. 

 Preus més barats al bar. 

 Cooperativa de bar gestionada per les estudiants. 

 Gratuïtat de tot el material bibliogràfic obligatori. 

 Accés lliure al material documental (traient llicències privades d’autoria). 

 Crear una xarxa d’apunts lliures. 

 Altres: _______________________________________________________. 

4. Creus que és justa la situació de les professores associades, amb un sou base de 300-

400 €? 

 Si                                     No 

5. Altres propostes? 

 

 

 

Degut a la dificultat d’assistència a l’assemblea de facultats d’algunes estudiants, recollir els 

resultats d’aquestes enquestes ens ha semblat la millor manera de poder donar veu a totes. 

Publicarem els resultats al blog properament, o escriu-nos el teu mail per a rebre informació de 

les noves convocatòries: ____________________________________________. 

 

Pensa que la voluntat reflectida en aquesta enquesta sols es pot materialitzar amb la teva 

participació: pots escriure’ns al assembleaubraval@gmail.com, al twitter @UBRaval, al FB, o 

venir els dimarts a les 14h al porxo de la facultat. 
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