
•Fiscal: Quins són els seus arguments clau pel que fa a 
l'aucusació que es planteja en aquest tribunal?
•Ex-lectors: Nosaltres denunciem l'esbiaxament
economicista del saber en la universitat, que el valora amb
criteris exclusivament basats en la rendibilidad. Nosaltres
denunciem l'entrada d'entitats bancàries en el finançament
directe de places de professorat de manera no pública ni 
transparent. Nosaltres denunciem la priorització del balanç
econòmic o polític per davant de qualsevol criteri docent o 
intel·lectual en la presa de decisions a la universitat

El 28 de novembre se celebra, al Parc Científic de Barcelona, la jornada que eufemísticament 
s’ha anomenat Networking & Innovation Day. L’objectiu de la jornada és la “transferència de 
coneixement entre el món de la recerca i el món empresarial”, que vol “explorar noves 
formes de col·laboració universitat – empresa ”

Des de diferents col·lectius de la comunitat universitària (estudiants, professorat i PAS) volem 
denunciar que la transferència de coneixement significa en realit at la privatització del 
mateix, que la universitat pública està patint un ve ritable desmantellament en favor de 
les universitats privades, i que els empresaris, ba nquers i lobbies econòmics estan 
guanyant poder dins dels Consells Socials de les un iversitats la qual cosa porta a una 
concepció absolutament economicista de l’educació. Tot això en un moment en què les 
universitats catalanes es troben en una situació d’autèntica emergència, amb taxes abusives, 
acomiadaments de professors/es i augment de la precarietat laboral.  

Des que Bolonya ens va dir que la universitat pública s’havia de gestionar segons criteris de 
competitivitat i rendibilitat, els successius equips rectorals de la UB han fet tot el possible per 
seguir aquestes consignes. 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 . La universitat no es pot 
gestionar ni PER ni PER ALS interessos privats. El dret a l’educació és un dret universal que 
es va haver de conquerir amb intenses lluites socials, no podem permetre un retrocés de 
desenes d’anys en la conquesta d’aquest dret.

Per això, el dijous 28 de novembre, volem sotmetre a judici popular el model de la 
universitat-empresa , amb un seguit d’acusats ben concrets que considerem responsables 
de la mercantilització de la Universitat de Barcelona. Us animem a participar i a venir a jutjar 
les actuacions dels dirigents de la nostra universitat. No quedaran impunes! 

PERQUÈ L'EDUCACIÓ NO ÉS UN NEGOCI, LLUITEM PER LA UNI VERSITAT PÚBLICA!!

8:30 Concentració de “benvinguda” als acusats
11:00 JUDICI POPULAR A LA UNIVERSITAT-EMPRESA
28 de Novembre, Parc Científic de Barcelona (c/ Baldiri i Reixac, 4-6; M. Palau Reial / Zona 
Universitària)

S.A. L’educació no és un negoci!

28 de novembre
JUDICI POPULAR A LA UNIVERSITAT-EMPRESA


