
Benvolgudes companyes, 
Benvolguts companys, 
 
El Comitè d’Empresa convoca a tot el PAS laboral de la UB a concentrar-se 
demà dimarts 5 de juliol davant de l’Edifici dels Menjadors Universitaris de 
Pedralbes. Aquest acte de protesta en contra del tancament del Servei de 
Menjadors està convocat en format d’assemblea permanent des de les 8,30 fins 
a les 16 hores (horari habitual dels Menjadors). 
 
En funció de la vostra disponibilitat podeu acostar-vos a les portes del servei 
per manifestar el vostre desacord amb el tancament dels Menjadors 
Universitaris. S’ha convocat oficialment assemblea perquè tothom que vulgui 
assistir tingui cobertura legal. 
 
La jornada de lluita i protesta contra el tancament de Menjadors començarà cap 
a les 8,30 amb una assemblea del personal del servei. Continuarem a partir de 
les 9,30-10 hores constituint l’assemblea permanent que decidirà els actes 
concrets de protesta, entre d’altres es proposaran: elaboració de pancartes, 
recollida de signatures in situ, correbars per facultats, escoles i serveis del 
Campus de Pedralbes, taller de propostes i accions, tallades intermitents del 
trambaix, etc. 
 
És voluntat del Comitè d’Empresa que la resta de col·lectius de la UB, UPC i del 
Parc Científic es sumin a la jornada de lluita. En aquest sentit hem demanat als 
seus representants sindicals i a les diferents plataformes i assemblees de PAS, 
PDI i Estudiants el suport i la participació per evitar el tancament dels 
Menjadors i aturar la política de privatització i externalització de serveis. També 
voldríem que la jornada de demà serveixi per preparar una altra jornada de 
lluita i protesta el 12 de juliol coincidint amb la reunió del Consell de Govern 
que hauria d’aprovar oficialment el tancament de Menjadors. 
 
Adjunt us enviem un full de signatures que podeu omplir amb les companyes i 
companys de feina i portar-ho en mà a la porta dels Menjadors, entregar-ho a 
qualsevol membre del Comitè o enviar-ho per mail a 
comitedempresa.pas@ub.edu. Les signatures s’entregarien el 12 de juliol.  
 
 

NO AL TANCAMENT DE MENJADORS 
SI A LA UNIVERSITAT PÚBLICA 

 
 
Salutacions cordials 
 
Comitè d’Empresa del PAS laboral 
 


