Benvolgudes companyes i companys,
Companyes, companys, enguany em presento a les eleccions del Claustre de la UAB amb la
circumstància de estar encausat pel judici dels “27 i més”. La fiscalia em demana entre 11 i
14 anys de presó amb l’únic argument d’haver participat en una roda de premsa al voltant
de les mobilitzacions de 2013. Aquesta participació va ser en nom del PAS de la UAB, i
consensuada per seccions sindicals i organismes de representació. És per això que us
demano el vostre suport que em permetrà continuar lluitant en defensa d’una universitat
pública i de qualitat, des de els principis de l'assemblearisme, la radicalitat democràtica i la
no violència, en l’entorn d’una entitat tan denostada, però tan necesària com és el Claustre
de la nostra universitat.
Per tercera vegada em presento a les eleccions al
Claustre de la UAB. Aquesta vegada en unes
circumstàncies molt especials: aquest curs
2016/17 tota la comunitat universitària estem
patint una duríssim atac: a 27 persones de la
nostra comunitat, jo entre ells, se'ns
demanapenes de presó d'entre 11 i 14 anys en
relació a les mobilitzacions del 2013 (entre d’altes
de caire econòmic, inhabilitacions, etc.).
En el meu cas l'acusació es relaciona exclusivament amb el fet d'haver participat en una roda de premsa,
defensant les resolucions del Claustre que l'equip de govern d’en Ferran Sancho es va negar a
implementar, i els drets de les persones treballadores de la UAB, que el mateix equip es va encarregar
de retallar. Participació en la roda de premsa que vaig fer com a portaveu del col·lectiu de tot el PAS, de
forma consensuada pels organismes unitaris i les seccions sindicals de la UAB. La representació de les
persones del PAS és el motiu que em porta a afrontar un procés criminal, absolutament infundat, per el
qual la fiscalia em sol·licita 11 anys i mig de presó... Però aquest no és un atac a la meva persona, aquest és
un atac a tota la comunitat democràtica, a les bases del dret d'expressió, dels drets democràtics i dels
drets civils. I no podem tolerar que se'ns persegueixi per expressar-nos, per escriure, per parlar o per
pensar, encara menys a una universitat pública!
La persecució judicial i la repressió política i sindical és quelcom que fa molta por. Malgrat això, és un
orgull poder haver representat el col·lectiu de les meves companyes i companys del PAS! Ni la por, ni la
repressió, ni la imposició arbitrària faran que m'aparti del treball en la representació col·lectiva: els
principis de l'assemblearisme, la radicalitat democràtica i la no violència. És per això que, per primera
vegada, em dirigeixo personalment a totes i tots per a demanar-vos el màxim suport en aquest procés
electoral a les persones encausades en un judici polític. Aquesta acusació és un intent de liquidar qualsevol
tipus d'oposició que qüestioni les el poder de l'establishment a la universitat. Una universitat que és de
totes i tots i de la qual no permetrem que ningú se'n apropiï.
Potser pensareu que el Claustre no serveix per a res: no és així. Malgrat que s'hagi fet el possible per
buidar-lo de contingut, i que ara mateix tingui menys funcions i competències que fa 20 anys, el Claustre
agrupa, coordina i representa les persones que formem la UAB, el millor capital institucional que tenim!
Els últims quatre anys el Claustre ha estat, en un entorn molt difícil, línia de defensa de la comunitat
universitària davant l'autoritarisme i arbitrarietat que ha caracteritzat l’anterior equip, possiblement el
pitjor de la història de la UAB. El Claustre ha evidenciat la nul·la voluntat negociadora de l’equip; ha

mantingut els últims ponts de diàleg entre els membres de la nostre comunitat; ha
aconseguit "desaprovar" l'informe de l'ex-rector i la seva acció de govern; ha frenat la imposició de
mesures inacceptables pel conjunt de la comunitat UAB i, el que és més important: ha estat bressol de la
possibilitat de canvi i regeneració d'una nova UAB que superarà la pitjor crisis de la seva història: una
profunda crisis, no tant econòmica, com de valors democràtics.
La meva candidatura s'inclou dins de la proposta dels CAU-IAC. És amb l'ajut i suport d'aquest col·lectiu
assembleari que he pogut desenvolupar les tasques de representació del PAS en diferents àmbits: Comitè
d'Empresa, selecció de personal, prevenció riscs laborals, calendari i horaris laborals, gestió de conflictes,
negociació col·lectiva, defensa de la universitat pública, drets laborals i sindicals, coordinació administració
pública, contra les retallades, solidaritat amb les persones treballadores, solidaritat internacional…
Però entre tots els temes, i de cara als propers 4 anys del Claustre, cal destacar la urgent necessitat de
trobar solucions pel personal del conegut com a "capítol 6"; un personal que encara continua precaritzat i
que necessita respostes a la seva situació. El capítol 6 representa encara poc menys que la meitat del PAS
laboral. Els propers anys han de ser, doncs, els que estabilitzin i desprecaritzin aquest grup de persones de
la nostre plantilla, i per a tirar això endavant ens cal tot el suport i compromís del Claustre!
Us animo, doncs, a totes i tots a participar d'aquest procés electoral per a donar el màxim de
representativitat al col·lectiu de persones que, els propers quatre anys, ens representaran a totes i tots en
aquest espai tant important, per a la comunitat universitària, com és el Claustre. També us demano el vot
per la meva candidatura amb el compromís de lluitar, i no defallir, per una UAB de referència en l'espai
universitari europeu. Un espai universitari que volem públic, al servei de les persones, exempt de
precarietat, garant de treball de qualitat, respectuós amb l'entorn, compromès amb la societat i exemple
de valors democràtics.
Caminem cap als 50 anys de la UAB, convertim-la en un millor lloc per estudiar, aprendre, investigar,
treballar i conviure!
Jordi (Koki) Gassiot i Pintori.

Candidatura CAU-IAC PAS funcionari:

Candidatura CAU-IAC PAS laboral:

Beneite Diaz, Nacho (CAU-IAC)
Cruz Murillo, Melchor (CAU-IAC)
Gázquez Tobajas, Maria Reyes (CAU-IAC)
Macias Blanco, Yolanda (CAU - IAC)
Moreno Fernandez, Miriam (CAU - IAC)
Perarnau Reyes, Lluís (CAU - IAC)
Prieto Manent, Maria José (CAU - IAC)
Robles Alarcón, Vicenç (CAU - IAC)
Verdura i Milian, Ernest (CAU - IAC)
Vizcaino Tobarra, Héctor (CAU-IAC)

Concha León, Meritxell (CAU - IAC)
Gassiot i Pintori, Jordi (Koki) (CAU - IAC)
Martin Gambin, Domènec (CAU - IAC)
Peral Canalda, Marc (CAU - IAC)
Pompas Alcaraz, Andres (CAU - IAC)
Rubinat Tarragona, Neus (CAU - IAC)
San Nicolas Martinez, Miguel Angel (CAU - IAC)
Segura Rubio, Jose Antonio (CAU - IAC)
Sibillà García, Ivan (CAU - IAC)
Utrilla Mendoza, Francisco Pedro (CAU - IAC)
Villacrosa Pla, Salvador (CAU - IAC)
Yeste Muñoz, David (CAU - IAC)

