
 La Universitat: 

de tothom i per a tothom
Som el professorat i l’alumnat de la Universitat de Barcelona i ens trobem ocupant l’espai

del  Rectorat  per  mostrar  el  nostre  posicionament  conjunt  davant  el  desmantellament  que  la
universitat pública està sofrint. Exigim que la nostra veu sigui escoltada i presa en consideració.
Som el fonament d’aquesta institució; sense nosaltres les aules estan buides i l’educació no té sentit.
Avui som aquí perquè creiem en la defensa d'una universitat pública i de qualitat, al servei de la
societat i no de les elits econòmiques, com a motor de desenvolupament i garant de la cohesió
social i la igualtat d’oportunitats que, sota l’actual model capitalista, no trobem. Malauradament,
les decisions institucionals i polítiques no van per aquest camí. Als darrers anys el poder polític, de
bracet  de  l’econòmic,  pretén que  l’educació  superior  s’hagi  de  convertir  en un  privilegi  i  que
esdevingui  una  mercaderia  per  al  profit  d’uns  pocs.  Per  aquest  motiu,  les  reformes  legals  en
referència a l’educació són cada cop més conservadores i retrògrades, i els recursos públics que
s’inverteixen en l’ensenyament són cada cop més escassos.

L’ensenyament públic en general i la universitat en concret pateix una agressió neoliberal
sense precedents que la condueix a convertir-se en un espai elitista i al servei dels mercats. Noves
mesures afecten l’accés i la continuïtat dels estudiants, com la pujada sostinguda de taxes de les
matrícules de Grau i Màsters, la davallada de beques, demores en el tràmit d’ajudes i el pagament
per part de l’Administració, i les dificultats cada vegada majors perquè els i les estudiants puguin
treballar al mateix temps que estudien. A més, els mateixos que estan desmantellant l’ensenyament
públic, no es conformen només a convertir aquest en una empresa a la recerca de competència i
beneficis econòmics a qualsevol preu social, sinó que també volen que els pocs que puguin entrar a
formar part d’aquest ensenyament, siguin simples mercaderies al servei de les grans empreses,
amb un model d’especialització que comporta que l’estudiant sigui només un engranatge més dins
de la cadena de producció capitalista.

Altres mesures afecten la qualitat de la docència i la recerca, i en general la situació laboral
dels  treballadors  i  treballadores  universitàries,  com  les  retallades  de  sous  i  l’augment  de  la
precarietat del col·lectiu PAS, l’abús de figures temporals per cobrir necessitats estructurals de la
universitat  com  les  de  professorat  associat,  la  manca  de  definició  de  la  carrera  acadèmica,
l’incompliment de contractes de professorat temporal que veu estroncada la continuïtat docent i
investigadora com a agregat o l’increment de la docència que es preveu en aplicar el nou Decret
14/2012, de 20 d'abril.

Així mateix, no es pot deixar de considerar la cada cop més flagrant manca de democràcia
interna als òrgans de govern, agreujada amb les modificacions estatutàries per la governança, la
transferència de recursos públics a institucions privades, la desinformació i manca de transparència
institucional i  la consegüent desconfiança i  descrèdit  en la universitat  que això implica. Aquests
òrgans de decisió que regeixen les universitats públiques no són més que una farsa en què ni
docents ni estudiants tenim poder de decisió, un fet inadmissible si entenem que la universitat som



nosaltres, i que sense nosaltres la universitat no és res.

Les dificultats  financeres en què s’escuden els rectorats a l’hora de retallar pressupostos
marcats s’emmarquen en realitat en un procés polític de desmantellament de la universitat com a
servei públic, com ja està succeint a altres sectors com la sanitat, la justícia o l’ensenyament públic
en el seu conjunt, des de les escoles bressol fins als estudis superiors. Aquest procés i aquestes
retallades  tenen  la  finalitat  d’acabar  amb els  serveis  públics  del  nostre  país,  i  en  reconeixem
òbviament uns culpables amb nom i cognom, com Artur Mas, Irene Rigau, Andreu Mas-Colell, el
mateix govern espanyol i el Banc Central Europeu, representants de les grans elits capitalistes que
estan fent pagar la seva crisi a les classes populars.

Des que es va començar a implantar el Pla Bolonya se’ns va dir que la universitat pública
s’havia de gestionar segons criteris de competitivitat i rendibilitat, però hem de recordar un fet molt
senzill:  la universitat NO és una empresa, sinó un servei públic, i  com a tal s’ha de gestionar.
Exigim que les nostres filles i fills tinguin l’oportunitat d’accedir als estudis universitaris: els entenem
com un mitjà per construir una societat justa, lliure, emancipada i emancipadora, per això
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Davant  la  situació  d’emergència  que  està  patint  la
Universitat de Barcelona, el col·lectiu de Personal Docent i
Investigador i els estudiants de la UB...

Exigim:
• La compareixença immediata del rector Dídac Ramírez davant la comunitat

universitària per explicar la situació pressupostària de la UB i la situació contractual
del  professorat temporal  i  PAS per al  proper  curs acadèmic.  Ha d’aclarir,  sense
ambigüitats, si es conservaran tots els llocs de treball i, si no és així, sota quins
criteris.  Sospitem  que  aquesta  informació  està  sent  silenciada  i/o  manipulada
deliberadament amb l’objectiu de desactivar les respostes col·lectives que s’estan
organitzant i de guanyar temps fins al final del curs acadèmic, quan es prendran les
mesures més greus, aprofitant l’impasse de l’estiu.

• La derogació de mesures que impliquin la pujada de taxes de matrícules i la
reducció d’ajudes internes, beques de col·laboració i altres tipus de mesures que
permeten  el  finançament  als  estudis  dels  estudiants  que  per  raons  únicament
econòmiques es veu exclòs de l’educació superior.

•  Per  extensió,  cal  que  aquestes  mesures  es  justifiquin  amb  un  model
universitari que garanteixi la seva funció social, l’equitat i la igualtat d’oportunitats a
llarg termini, com també la qualitat docent i de recerca. Per a això cal definir els
models de professorat i la carrera acadèmica, per acabar amb les ambigüitats i la
precarietat laboral a dia d’avui, així com les vies i els criteris que permetin l’accés a
l’alumnat,  mitjançant  un  sistema  de  finançament  que  possibiliti  l’equitat  i  la
definició de models de governança real i de participació social.

• Exigim també la màxima transparència pressupostaria de tots els recursos
que gestiona la universitat, per posar fi als subterfugis desenvolupats als darrers
anys en benefici de sectors privats, que drenen una part substancial dels recursos
públics.

• Proposem el reconeixement de les assemblees com a espais reals de debat,
comunicació i presa de decisions, i exigim l’alliberament de franges horàries que
permetin l’encontre entre l’alumnat, el professorat i el PAS dins de l’actual horari
acadèmic.
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