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Comunicat de la Secretaria d’Universitats i Recerca  en 
relació a les mobilitzacions convocades a les unive rsitats 
públiques 
 
 
Dimecres, 29 de febrer de 2012 
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, recollint les dades facilitades per les 
universitats públiques catalanes, informa que la jornada de mobilitzacions i 
protestes ha tingut una incidència desigual en funció de l’acció de grups de 
piquets que han bloquejat els accessos a diversos campus. 

A continuació us adjuntem les dades facilitades per cadascuna de les universitats: 

• Universitat de Barcelona 

o Normalitat total a les facultats, a excepció del Campus de Raval i de 
Plaça Universitat a causa de l’activitat dels piquets. L’afluència del 
personal docent i investigador (PDI) és normal.  

• Universitat Politècnica de Catalunya 

o La majoria d’activitats previstes s’han pogut fer amb normalitat. 

• Universitat Pompeu Fabra 

o L’activitat acadèmica s’ha desenvolupat amb total normalitat, a 
excepció del Campus de la Comunicació-Poblenou i el Campus de 
la Ciutadella. 

• Universitat Autònoma de Barcelona 

o L’activitat s’ha vist afectada pel bloqueig dels accessos per 
carretera i de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat que ha 
impedit arribar al campus a professors, personal de servei i 
estudiants que no secundaven la mobilització.  

• Universitat de Girona 

o La incidència de la vaga en l’activitat ha estat gairebé nul·la. Només 
al campus de Barri Vell, l’actuació d’un grup de piquets que ha 
bloquejat els accessos als edificis amb cadenes i tanques ha 
impedit l’accés a les facultats de Lletres, Turisme, i d’Educació i 
Psicologia. 
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• Universitat de Lleida 

o L’activitat s’ha pogut desenvolupar amb normalitat, exceptuant 
puntuals absències de PDI. 

• Universitat Rovira i Virgili 

o La majoria d’activitats previstes s’han pogut fer amb normalitat. 


