
La Plataforma per la Universitat Pública (PUP) formada per les estudiants, PAS i PDI de la UAB us 
convidem a l'Enterrament de la UAB com a Universitat Pública (1968-2011) el proper DIMECRES 
19 D'OCTUBRE en motiu del 1er CONSELL DE GOVERN del curs 2011-2012.

13.30h Enterrament de la Universitat Pública, inici davant de la Facultat de Ciències. 
VINE DE DOL.

14.00h Assemblea intercampus de PAS, PDI i estudiants a la Plaça Cínica. A la UAB avancem cap a 
la VAGA GENERAL del proper 17 DE NOVEMBRE!

L’Equip de Govern de la UAB, en el seu paper habitual d’obedient serf de Mas-Colell i de l’entramat  
empresarial, té definida des de fa temps un full de ruta en el que el destí final és la transformació  
de  la  Universitat  Pública  en  una  Escola  de  Negocis  semiprivada.  L’anomenat  Pla  Bolonya  va 
constituir el tret de sortida: per tal de modernitzar-nos, “europeïtzar-nos” i ser més eficients calia  
que la Universitat deixés d’impartir coneixements i passés a formar a l’estudiantat en competències 
i habilitats, d’acord amb les directrius d’associacions empresarials i polítics de tres al quart. 

Un dels resultats del procés és el que ja sabem: reducció de més del 30% de les hores de formació 
que es reben en els graus respecte a les antigues llicenciatures, desballestament de l’ensenyament 
públic universitari i creixement exponencial dels mestratges propis a preus privats, en molts casos a 
un cost de milers d’euros a l’any. Alhora assistim a una precarització de les condicions de treball 
d’una part importat de treballadores i treballadors, tant de PAS com de PDI.  

Una casta de còmplices n’assegura l’èxit del procés: a canvi de sucosos sobresous – per exemple,  
120 euros per cada hora impartida  de classe en molts dels mestratges a preus privats –  ven la 
seva lleialtat i n’assegura el seu silenci. La suposada democràcia universitària fa temps que ha estat  
substituïda per un règim en el que cada persona té un vot però de diferent valor, segons quina sigui  
la categoria a la que pertany. A la vegada, el principi de representació es veu substituït pel de 
cooptació i la democràcia orgànica; el del sufragi directe pel del sufragi indirecte; els processos de  
negociació per mascarades on tot està decidit d’antuvi.

Tanmateix,  no  en  tenen  prou:  hi  ha  encara  resistències  que  cal  anorrear,  hi  ha  encara  veus  
dissonants que cal silenciar per tal de que tot sigui més eficaç, més “modern”, més rentable. Per  
aconseguir-ho ens parlen de la nova governança universitària, on el poc que queda de democràcia 
esdevé un record llunyà; substitueixen les sessions presencials dels òrgans de govern per sessions 
virtuals on sigui més senzill exercir el control; aproven reglaments d’usos electrònics propis d’un  
estat policial i, sobretot i per sobre de tot, s’asseguren la seva quota de lucre privat per la via dels 
convenis amb empreses i els cursos “propis” tant de mestratges com de graus impartits des de  
fundacions.

Efectivament, ens han assassinat la Universitat Pública. 
Enterrem-la com es mereix i repensem-la: PER UNA UNIVERSITAT DE LA MAJORIA, CONSTRUÏM 
LA UNIVERSITAT PÚBLICA I POPULAR QUE VOLEM!

AVANCEM CAP A LA VAGA GENERAL DEL 17 DE NOVEMBRE!
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