
Altres propostes

1. Mesures que creus que serien més efectives:
-Lluita comuna entre totes les universitats de Catalunya i Espanya.
-Material més barat
-Classes alternatives i debats mentre fem vaga.
-Prendre l’administració d’edificis i afers burocràtics.
-Millorar comunicació/difusió de l’assemblea.+1
-Que la vaga indefinida siga al febrer del 2015
-Obrir diàleg i exigir beques equitat.
-Vagues de 3 dies mensuals fins que fem vaga indefinida.
-Augment de vagues i boicot.
-Actuació directe en contra de polítics i no tancar la universitat.
-Donacions dels estudiants.
-Suspensió de classes.
-Cassolada pl.Catalunya cada dia.
-Poder obrir una via alternativa de diàleg, al final ens hem de plantar, però hi ha altres maneres.
-Cada setmana una facultat protesta davant la Generalitat
-Cartes a la premsa.
-Vaga japonesa per treure matrícules.
-Ocupar el rectorat. +1
-Fer una vaga per semestre.
-Manifestació fora d’horaris lectius.+2
-Recollir signatures. +1
-No pagar matrícules però continuar amb les classes.
-Adjuntar una carta al ministerio amb els punts que s’han de canviar.
-Pressionar als polítics.
-Pagar directament als treballadors sense passar per intermediaris estatals i decidir assembleàriament el 
preu de la universitat.
-Cremar la universitat.
-Fer talls de carretera a plaça universitat.
-Evitar els piquets.
-Pedir ayuda al vecindario.
-Vaga d’un dia per setmana.
-Bloquejar carreteres.
-Ocupar la delegació del govern.
-Intentar ressó mediàtic i col·laboració ciutadana.
-Activitats reivindicatives amb ressó mediàtic.
- Que un percentatge de la matrícula vagi destinat a les estudiants en risc d’exclusió.
- Pressió directa i física a les institucions.
- Actes simbòlics que mostrin la crítica i la queixa sobre allò que no funciona i que permeti la 
mentalització de la gent que no s’implica. +1
- Utilitzar el pes del que disposem dins el sistema com estudiants.
- Unir tots els sindicats universitaris i ocupar el congrés dels diputats a Madrid.
- Difusió amb mitjans de comunicació.
- Pagar directament als profes.
- Conferències.
- Classes al carrer i manifestacions continuades.



- Fer menys vagues i fer-ne de ben fetes.
- Fer difussió de la problemàtica Wert amb classes al carrer extra cada setmana miním un dia.
- Ocupar un edifici administratiu estatal.
- Fer un manifest però al síndic de greuges i seria definitiu.
- Assistir sempre a classe i aprofitar els Diners.
- Invasió del Parlament.
- Manifestar-nos, queixar-nos i exigir.
- Presentar un document formal juntament amb totes les altres facultats.
- Ocupar el ministeri d’educació.
- Fer assemblees en diferents horaris per arribar a més gent.
- Vaga general indefinida.
- Conferències, xerrades, debats, projeccions…
- Ocupar el vicerectorat.
- Cicles continuats de formación interna i en lluita estudiantil.
- Adreçar-se a les AMPES i instituts per difondre.
- Vagues d’un dia cada setmana
- Més acció directa, molta més!
- Més classes al carrer. 
- Tractar activament d’integrar a l’assemblea a professorat, PAS, PDI.
- Recoger firmas, no solo en la uni, también padres e hijos.
- Fer manifestacions puntuals és equivalent a perdre el temps.
- Implicar als estaments universitaris.
- Vaga general indefinida.
- Expandir la lluita.
- Vagues en dies no lectius.
- Escollir personalment si fer la vaga o no.
- Manifestació indefinida (una mani cada dia).
- Cal cuidar les humanitats abans que se les carreguin.
- Fer campanyes de sensibilització amb diverses activitats lúdiques.
- Agitar altres àmbits apart de l’universitari. +1
- Buscar interessos de classe comuns entre l’estudiantat (salari), abolir la propietat privada.
- Per a fer una vaga indefinida o no pagar les matrícules cal que s’impliqui molta gent i que s’organitzi 
molt bé, amb una perspectiva a llarg termini.
- Buscar un sistema de beques per a tothom que les necessiti.
- Vaga Indefinida de professorat.
- Creo que nada será efectivo, ¡No somos nadie!
- Sobre no pagar una part, cal pensar que molta gent ho paga tot a la vegada.
- Sobre la vaga indefinida, cal pactar-la amb altres facultats i no quedar-nos sols. Paguem molt per 
quedar-nos sense classe.
- Fer propostes ben argumentades de com gestionar la facultat.

2. Creus que és possible canviar el sistema universitari amb la participació de les estudiants, 
professores i treballadores? Com?
- Vaga indefinida +1
- No caure en postures ideològiques
- Activitats creatives en relació als preus de les matrícules.
- Participació del professorat i demés figures que tenen pes jurídic dintre i fora de la facultat.
- Movilització massiva de profes, alumnes i treballadors.
- Representació dels estudiants al Parlament i al Congrés.



- Ensenyament peripatetic deixant de banda les relacions de consum i l’estructura acadèmica. 
Complementar amb treball físic i col·lectiu.
- Trobar la forma de perjudicar econòmicament, que és el que els interessa.
- Amb la participació activa amb fets realment destacables. Promoure el rebuig al missatge Wert i exigir 
una reforma o la dimissió. La proposta més radical: Ucraïna.
- Unitat i participació del professorat.+1
- Reaccionar en contra el sistema i no contra la universitat.
- Hi hauria participació activa si es deixés de banda l’independència de Catalunya.
- Acampada.
- Creant una assemblea unitària entre estudiants, professors i treballadors.+2
- Aconseguir un front comú amb uns objectius horitzontals.
- Cal ser molt més pesats, els estudiants han d’implicar-se, agafar conciencia.
- Desobeïr al ministre Wert.
- Posar entre l’espasa i la paret al govern de la Generalitat. No pagar les matrícules fins que es vegín 
obligats a baixar les taxes.
- Deixant d’improvitzar vagues i fent actes planificats amb més antel·lació. Coordinar-se amb altres 
sindicats i informar clarament els estudiants.
- Donar-li èmfasis al ressò mediàtic
- Deixar d’anar a la universitat fins que cedeixin.
- Parar tot el sistema educatiu, tothom al carrer.
- Intentar implicar a les altes esferes de la universitat i la població +1
- Lluita activa i constant, vagues de més d’un dia.
- Mobilitzar la majoria i viure aquesta lluita com a causa primera.
- No pagar, fer classes i temes alternatius que realment siguin interesants.
- Buscar la unió amb l’estudiantat que es trobi afectat per les reformes universitàries.
- Unir forces amb la classe obrera i la societat en general. Enemic comú, lluita comuna+1 
- Sotmetre a votació mitjançant el campus virtual totes les decisions referents a la universitat i el seu futur.
- Implicar-nos directament en l’àmbit polític en la construcció d’un nou estat que respecti els nostres drets
- Vaga pacífica
- Escriptura d’un tractat i manifest signat per tothom.
- Participació de totes les facultats; si no participa tota la UB no servirà de res. Ens hem de posar d’acord 
tota la uni.+1
- Fer reunió amb tots els afectats per fer noves propostes diferents a vagues puntuals.
- Accions radicals no espontànies. Violència organitzada.
- Fer més pública la informació de les vagues. Vagues més creatives.
- Trencar separació alumnes/profes/treballadores creant espais d’autoaprenentatge, unint-nos realment 
per arribar a una vaga indefinida amb demandes concretes +2
- Arribar al conjunt de la comunitat educativa.
- Ocupar els espais de decisió. Penjar a certs rectors.
- Assemblees per carrera. Accions creatives, recolzament dels sectors en lluita, participació de les 
estudiants excloses…
-Diàleg i negociació. A nivell de totes les facultats i universitats, sense imposar ideals (a vegades val més 
aconseguir poc que res).
- No obligar a fer vaga i de manera pacífica. Llibertat de fer vaga
- Treure matrícules d’honor tothom . +4 vaga japonesa 
- Constància i estratègia a llarg termini amb la participació de totes durant tot el curs.
- Garantir als estudiants que poden ser evaluats tot i mobilitzar-se; entenent la mobilització com una cosa 
de totes.
- Organitzar una bona xarxa de resistència i contrapoder per a que la UB sigui combativa.



- Lluita, desobediència i rebel·lió
- Organització de la universitat de manera paral·lela i independent, sense controls ni ordres d’òrgans 
superiors a partir de la coordinació d’estudiants, professores i treballadores.
- Invasió pacífica del Congrés i el Parlament fins que cedeixin a una reforma favorable.
- Seguiu passant enquestes com aquesta.
- Posar un líder al cap de tot el moviment que agafi responsabilitat, que dirigeixi.
- Conferències d’assistència obligatòria i fetes pels profes; per cultivar coneixement i alhora implicar 
professorat, que és molt necessari.
- Qualsevol mesura és bona si anem totes a una; això faria que la UB estigués en una posició incòmode.
- Assemblees confederades a cada facultat que substitueixin l’actual estructura jeràrquica, i formades per 
tots els agents implicats.
- Conscienciació, unió, decisió i prou passivitat. Si no ens escolten els hem de fer escoltar.
- Posició oberta en front a altres pensaments
- Major implicació a la universitat en sí: estudiant més, proposant conferències d’interès,...
- Publicitat a tots els mitjans.
- Contactar amb altres nivells estudiantils: instituts, tan profes com estudiants. També primària, i altres 
organitzacions.
- Maig del 68 fins a les últimes conseqüències.
- Deixar de banda interessos personals.
- Unió per a un model autogestionat.
- Concienciar més a l’estudiantat.
- Presionar molt als “peces gordos” de la universitat.
- Fer pressió diària informant de la situació actual.
- Buscar la participació de tots els col•lectius. +1
- Unió d’afectats, fer les accions pensant, sense ser impulsius.
- Anar totes a la una. +1
- Recollida de signatures.
- Que totes les estudiants demanin beques.
- Agafar l’exemple dels països del nord.
- Vaga social total, general i indefinida. +1 amb classes al carrer amb profes associats
- Impedir l’entrada als turistes a monuments com la Sagrada Família. Molesta molt als poders públics.
- Fer fora al govern actual.
- La violència és necessària per a que ens prenguin seriosament.
- Proposar accions que no facin perillar la nostra carrera.
- Establir una estratègia a llarg termini amb un treball de base que amplï la contestació a la comunitat.
- Vaga indefinida fent assemblees diàries a l’horari lectiu perquè la gent participi més.
- Buscar la unió entre professors, estudiants i treballadors.
- Classes al carrer i als CSO’s.
- Obrir diàleg i cooperació entre professors i alumnes.
- Violència i tancament d’altres universitats. +6
- Cooperar amb tot el personal de la UB per fer de la universitat un espai més just i lliure.
- Col•lapsar secretaria.
- Fer el possible perquè els de dalt cobrin menys.
- Conscienciar a tot el col•lectiu d’estudiants.
- Diversificar el coneixement respecte l’assemblea.
- Que els professors facin més incidència a les problemàtiques en hores de classe.
- Autogestió i gratuïtat.
- Lluita de masses.
- Vaga indefinida general de tot el sistema universitàri.



- Boicotejar les professores que es limiten a llegir.
- Arribant a tot el sistema educatiu.
- Convocar a tota la facultat en una assemblea general explicant la situació actual.
- Ens hem d’imposar al govern.
- Fer un front comú.
- Desobeïr i ocupar la universitat. Manifestacions sense avisar a les autoritats.
- Fonamentar l’esperit d’unitat. Opinió general: falta molta implicació i molta unitat.
- Campanya d’agitació constant.
- Els polítics han de deixar de pensar en ells i pensar en el bé comú.
- Formar més col•lectius que informin a les estudiants.
- Scratches.
- Acció directa. +2
- Implicar a tota la societat.
- Implicar al professorat.
- Accions amb la resta de la comunitat universitària d’arreu del territori.
- Bloqueig institucional.
- Insubmissió civil generalitzada
- Ponernos de acuerdo en las reivindicaciones para que sea efectiva. Dejar de pagar las matrículas
- No pagar matrícules per fer mal, les vagues no fan mal al poder.
- Más visualización de la lucha, qué hacemos, reivindicaciones…
- Moviment unitari, actiu i tossut on caldria afrontar més riscos
- Buscar maneres de lluitar sense anar contra la llei. No deixar de pagar les matrícules.
- Recopilant el màxim d’opinions posibles i respectant totes les ideologies.
- Creant un diferatge ferm, un full de ruta amb criteri i deixar les reivindiccions utòpies, els Diners no 
cauen del cel.
- Deixar entrar els estudiants que no fan vaga.
- Fent pública la Nostra problemàtica al carrer juntament amb el professorat. Si tots fem força podrem 
decidir què és el millor per al col·lectiu estudiantil i professorat.
- En cas de fer vaga indefinida. S’hauria de fer quelcom per garantir els sous dels treballadors i les 
matrícules dels alumnes que han pagat. Manifestacions els diumenges.
- A través d’una vaga japonesa. Passant hores i hores a la facultat.
- Cal més gent que estudiants, professors i treballadors cal molta pressió social.
- Tancades a la facultat a vagues que afectin tota la ciutat demanant canvis al ministeri directament. No 
crec que el problema sigui la UB, totes les univesritats estan igual, la majoria pitjor.
- Vagues d’un dia en que continuin les classes al carrer de forma general i no parcial. Que se’n faci una 
bona difusió i que estiguin ofertes a tothom que sigui accesibles no només als estudiants universitaris.
- Crec que la millor manera d’aturar la privatització de la universitat és no donant mai per satisfeta les 
nostres ganes d’aprendre.
- Accions conjuntes amb totes les assemblees d’estudiants del máxim d’universitats per un major impacte 
mediàtic, que al final és el que afecta al govern. Accions artístiques visualment llamatives (en colaboració 
amb Belles Arts?)
- Amb la implicació d’un gran sector del món universitari i no només d’una minoria combativa i anant de 
la mà amb altres sectors en lluita fora de la Universitat.
- Insistir en la divulgació de la informació de tot el que està passant. I cal revolució de la gent o vaga 
indefinida fins que no canviii el sistema.
- Si dejamos de pagar nos echarían.
- Deberíamos estar más unidos, en los ideales y en el número de participantes en las charlas y huelgas.
- Caldria una acció conjunta on es veiés la participació del professorat per aconseguir que les estudiants 
s’hi sumessin.



- Fent vagues amb la participació de tothom, treballadors també.
- Actes reivindicatius. No impedir les classes.
- És molt frustrant que intentis mobilitzar i voler canviar les coses i ningú adalt t’escolti
- Els estudiants no som un sector productiu. No hem de fer res només ajudar als professors. Per això les 
vagues estudiantils no tenen sentit. 
- Fer vaga indefinida però de professors.
- Creativitat, que els professors fomenten la creativitat en els alumnes.
- Fent un moviment unitari estratègic, i intentar coordinar esforços amb totes les universitats catalanes, 
basques, gallegos, espanyoles..
- Amb l’organització conjunta i la unitat estratègica.
- Fent vagues que afectin realment l’economia i la producció.
- Fent arribar la problemàtica als diferents estaments i organitzacions socials i a les entitats cíviques.
- Unir al màxim de gent, oblidant diferències ideològiques i sent tan empàtics com puguem. Convidant 
cada dia als companys a venir a l’assemblea.
- Plantant-nos amb la indefinida i fent un procés de constitució de l’universtitat d’alló que nosaltres creiem 
que ha de ser.
- Depen de la política de l’estat i ells no ho canviaran.
- No pagar.
- Sense nosaltres no hi ha sistema universitari o sigui que segur que podem canviar-ho…
- Insistint amb manifests diaris, però sense perdre classes.
-Unitat amb altres unis I facultats del país I catalunya per canviar la uni.
- Vagues i més vagues. Molta acció directa que involucri als profes. Grans manifestacions als barris rics 
per fotre’ls.
- Més participació per fer possible la lluita.
- Crear xarxes i coordinar-se. Treballar el model assembleari, poc participatius a dia d’avui.
- Assemblees no setmanals. Més conciència i implicació.
- Amb unió i accions comunes molt visibles, com classes al carrer, sobretot formació per totxs en formes 
de lluita estudiantil.
- Requerim als professors per coordinar accions conjuntes amb més impacte.
- Més recolzament entre alumnat i professorat.
- Que tota la UB deixi de fer classe.
- No fent vagues que no serveixen de res ni en temps d’exàmens, cosa que fa que intervingui menys 
gent i fer intervencions que tinguin més ressò dins del sistema universitari i els medis de comunicació, 
grans carrets, etc.
- Les vagues estudiantils són inefectives sense comptar amb professorat.
- Classes al carrer, reunions informatives amb professors implicats.
- Lluitar per més beques o per garantir un repartiment d’aquestes en funció de la renda i també de les 
responsabilitats.
- Vaga japonesa. Vaga d’exel·lents.
- Col·lapse administratiu.
- Amb una bona estructura d’acció. El primer son els estudiants i la uni.
- Cremar la uni, o tancant-se en un tot o res.
- Potenciar xarxa amb altres colectius no associats a la uni i una experiència. 
- Unitat d’acció i propostes mitjançant un òrgan comú a l’estil del Condell d’estudis.
- Assemblees més organitzades i que no cremin tant, més productives i en horaris no laborals o de 
classe.
- Deixar de fer vagues i comprometre’ns a fer manifestacions pacífiques més fortes amb tots els implicats 
cada dia a la mateixa hora per colapsar la gran via.
- Amb mesures més radicals com al no pagament de les taxes. Les vagues no ofereixen solucions.



- Implicació dels professors.
- Assitint a classe. Si pugen les taxes no té sentit no assitir a classe, ja que llavors tirem Diners.
- Aconseguir la suma de molta gent, amb professors. Cal respectar la llibertat individual d’anar o no a 
classe.
- Boicotejant seccions en el parlament o en qualsevol altre lloc insititucional.
- Es podria cambiar la teoria amb la pràctica però sense abusos de la informàtica.
- Boicot.
- Aules al carrer.
- Deixar de pagar per pressionar.
- Crear una assemblea permanent.
- Unió.
- Fer activitats a plç universitat tot el dia en comptes de tantes assemblees

3. Què canviaries/afegiries tu al campus d’UB-Raval?
- Millorar les instal·lacions i l’edifici.
- Més hores de classe.
- Baixar el preu del crédit.
- Més optatives +7
- Que no es solapin els seminaris amb les classes.
- Ordinadors amb programes SIG a la biblioteca.
- La matrícula hauria de cobrir les despeses de les pràctiques exteriors.
- Fer un hort.
- Beques salari, plans d’estudi entre profes i alumnes.
- Descompte en material.
- Evaluació única real.
- Aumentar el nombre de llibres prestats admesos. Menys persones per grup (en contra de la 
massificació de les aules).
- Utilitzar les TIC per part del professorat.
- Espai de fumadors a totes les plantes.
- Tres microones. Eliminar los “bunquers” de los despatxos.
- Cooperació en la creació del pla docent entre estudiants i professorat.
- Revisió de l’activitat de professors que no compleixen amb les seues obligacions
- La fi de ”l’edifici malalt”
- Horaris aptes per a treballar.
- Canvis econòmics i ecològics.
- Més nivell d’exigència acadèmica
- Si a la cooperativa del bar però que els “currelas” d’ara conservin el seu lloc de feina.
- Pintar les parets
- Reducció en el preu de la bibliografia
- Espais de debat diferents a les assemblees.
- Revisions dels professors per veure la feina que fan i com ho fan.
- Marcar uns dies de festa amb activitats.
- Cadires i taules lliures per a una educació lliure.
- Menys impediments per anar a la revàlida.
- Diàri gratuït de la facultat.
- Més microones.
- Menys sous per a catedràtics i més per a profes precaris que són molt bons. +1
- El servei de secretaria és pèssim: massa burocràcia.



- Fer una bona neteja de professors, fent cas a aquestes enquestes que no es miren.
- Canviaria el preu de la matrícula.
- Accés a l’aprenentatge d’idiomes dins la universitat.
- Universitat gratuïta.
- Que tots els grups tinguin un tutor.
- Taules amb endolls a la biblioteca.
- Més espais per fer treballs en grup, més endolls.
- Lavabos amb paper.
- Programa de pàctiques més extens.
- Sistema organitzat d’intercanvi de apunts.
- Més accesibilitat per a la gent amb discapacitat.
- Control dels plans d’estudi a favor dels treballadors.
- Tutor de benvinguda i adaptació per la gent que entra a primer.
- Quitar las puertas de la biblioteca para garantizar acceso libre a la cultura.
- Que tothom tingui accés a la biblioteca.
- Més ordinadors i nous. Internet més ampli.
- Creació de més espais comuns per als estudiants.
- Borsa de material (llibres) de segona mà.
- Zona virtual per compartir interessos
- Renovació,
- Bibliografia gratuita.
- Una evaluació única de veritat (només un examen)
- Organització d’aules òptima.
- Activitats lucratives per a guanyar-se Diners. A pensar.
- Fora els llibres sense prèstec.

5. Altres propostes
- Ajustar un sou respecte el treball i les hores treballades. Sous mínim salari SMI (sou mínim 
interproferssional).
- Baixar el sou dels catedràtics i els dels treballadors de la UB amb una renda superior de 1500€.
- Tancar la universitat com a òrgan de poder en si.
- REVOLUCIÓ
- Escraches a personalitats polítiques i relacionades amb la universitat.
- Baixar el preu dels Graus
- Incloure a tot el professorat al règim de professorat titulat.
- Unir forces amb el descontent de totes.+2
- Autogestió+1
- Accés gratuït als museus.
- Que el preu de les matricules sigui de 500-800€
- Pujar el sou base
- Unir vagues, en lloc de convocar-se per separat.
- Reforçament de la direcció estratègica en el si del moviment estudiantil.
- Creació de places de docent “Novell” a temps complert.
- Que la uni sigui un lloc per despertar consciències.
- Més exigència, més professionalitat amb els professors fixes.
- Amb els beneficis de la cooperativa de bar, finançar eines de lluita i/o la caixa de resistència (alumnes i 
professors associats).
- Okupació d’un espai com a punt de gestió i trobada del moviment estudiantil per connectar la lluita amb 
la resta de societat.



- Fer xerrades o escriure articles d’experts en altres països on el sistema universitari és molt més car o 
molt més barat. Xerrades on es tracti el tema del preu de les Universitats, per promoure el debat i la 
reflexió de tots, adonant-nos dels pros i contres d’una universitat cara.
- Equiparar sous, posar en comú amb despeses de menjar i fer menjadors populars (seriós i constant per 
alumnes i profes).
- Fer carnets recarregables per fer fotocòpies.
- Intentar iniciar procés com el de Islàndia.
- Exigir l’elaboració oberta i participativa dels ensenyaments que s’imparteixen. Fomentar els debats a 
classe.
- Crec que cal més difusió; no només a nivell universitari sinó també a nivell mediàtic.
- Difusió de la informació i les accions.
- Conscienciar a la gent sobre la realitat dels associats i què són en realitat i canviar la funció d’aquests 
tipus de professors. +1
- Borsa de treball i ocupabilitat per alumnes d’humanitats.
- Pujada de sous i millora de condicions a partir de la solidaritat mútua.
- Remetre el discurs a actes concrets i senzills que es puguin assolir, comprobar que s’han aconseguit. 
Més pragmatisme.
- Cultura i intel·ligència com eines reivindicatives.
- Incorporar aquesta problemàtica a la lluita general, a favor de la universitat pública.+1
- Unió efectiva amb les altres facultats i els sindicats independents.
- Difusió de la precarietat de la situació més enllà d’una octaveta. Fer xerrades, exposició sobre què és 
una professora associada.+1
- Acomiadament de personal superflu, reducció de càtedres, sou en funció de la capacitat/resultats/mèrit.
- Fer paradetes amb menjar, llibres... i muntar activitats o tallers per omplir la caixa de resistència.
- Fer un banc de temps.
- Replantejar els criteris de docència.
- Més comunicació entre l’assemblea i les alumnes.
- Que es jubilin els professors assentats que són nefastos.
- Facilitar la compaginació de la feina i els estudis.
- Pràctiques remunerades equivalents al nivell de vida.
- Obrir la universitat a tots i totes.
- Fixar petits objectius a nivell local.
- Anarquia.
- Que paguin més impostos les grans empreses i no les estudiants.
- Ajudes amb el transport.
- Fer vagues ben organitzades.
- Becaris assalariats.
- Bona gestió dels diners de la universitat.
- Jubilació obligatòria als 65 anys.
- Tancada a la biblioteca.
- Elaborar un pla docent entre totes.
- Hacer huelgas masivas en la puerta de la generalitat, molestarles. Quedar-se en la uni no sirve para 
nada.
- Aire I comoditat a les classes. Toruladors
- No donar tanta importància al paper. I hagi més cooperación amb l’alumne i professor.
- Jubilar als veterans pera conseguir noves places d’interns.
- Reformar el pla d’estudis amb participación.
- Seguir lluitant!
- Difondre el problema dels associats i la privatització a la societat



- El problema es trencar amb la definició de professor associat que prové de l’experiencia.
- Que el fb de l’assemblea publique temes de discussió i els temes que s’han treballat a l’assemblea per 
tal d’informar a la gent que no pot anar-hi.
- Consultar les propostes de l’assemblea a tots els estudiants de la facultat via enquesta electrònica 
mitjançant els mateixos recursos informàtics de la UB.
- Vaga indefinida ocupant la facultat
- Concentrar-nos en coses més urgents, el bar és secundari i no depén de la UB sinó de Universitas
- Fer front comú contra el vandalisme, reivindicar la causa a la premsa i els medis.
- Valorar molt més les enquestes dels alumnes, valorar més la actitud dels professors.
- Donar a conéixer millor la situació dels treballadors associats. Molt poca gent la conéix veritablement.
- Les vagues rebaixen el nivell dels estudiants i això és el que vol la dreta. El procés constituent té un 
grup assembleari que treball amb els universitari.
- Crec que durant la lluita no s’haurà d’oblidar que sempre serà més important la vida humana. Que les 
idees de homes  i les dones. Respecte i amor
- Convèncer els professors de la problemàtica i fer classes per concienciar a l’alumnat sobre la situació, 
en comptes de fer vagues en les que la gent es queda a casa.
- Aules menys abarrotadas, implicació major del professorat i també dels alumnes.
- Rector i degà càrrecs públics i no assalariats. Baixar salari als que cobrin més i intentar equilibrar-los.
- Continuar amb el mode de pagament de matrícula actual però que en acabar la carrera es retorne part 
dels Diners invertits.. S’hauria de regularitzar les beques per la gent que realment vol estudiar, és a dir, 
beques més personalitzades.
- No polititzar, o només quan calga, l’assemblea.
- Pràctiques obligatòries, remunerades y cotitzades, per obligación.
- Penjar al degà d’un pi molt alt.
- Vaga amb assistencia, assemblea a classe.
- Les activitats lúdiques esten ofertes les 24h del dia.
- Les vagues d’estudiants no tenen sentit.
- Reivindicar la importància de carreres com la de filosofia.
- Buscar alternatives a la recerca, per als masters.
- Que els associats cobrin el que toca coi, que treballen per als altres.
- Confluència en la mobilització entre estudiants i associats.
-

* Comentaris motivadors cap a l’assemblea o crítics amb aquesta:
- Gràcies per representar-nos i donar-nos veu i lluitar contra el conformisme.
- Gràcies pel vostre esforç
- Gràcies per la feina
- Felicitats a la iniciativa de l’enquesta.
- Trobo molt bé això de fer una enquesta.
- Pareu de dir coses com: volem mobilització colectiva, universitats més obertes, plurals, 
representatives,etc. Basar discurs en idees com aquestes és fer poesia, no significa res. Això no és tocar 
de peus a terra.
- Vaga indefinida d’una puta vegada. Col·lapse educatiu
- Em sembla molt bona proposta la de les enquestes. Felicitats!
- No pagament de matrícules (evidentment massiva) és una bona eina de lluita ja que bloqueja l’entrada 
d’una aprt de diners que la UB fa servir per a gestionar altres coses. Wl bloqueig de la UB en aquest 
sentit faria replantejar les coses perquè sense diners no es poden dur a terme moltes coses. 



Evidentment és necessaria que la lluita sigui de tots: estudiants, professorxs, treballadorxs,... perquè 
l’objectiu és el mateix= saturar un sistema que no funciona.
- La uni que il·lumina és la que crema.
- Mantenir als sepeceros a ratlla, que són unos listos.
- UB-Raval contra el capital.
- UB-Raval minoria radical, que NO marginal!

4.- Biblioteca 24h permanente, nonomés en època d’examens. +1


