
Manifest per una Universitat de les majories

“Els  que  firmem  aquest  manifest,  estudiants,  professors,  graduats  universitaris, 

professionals de la ciència, la tècnica, la literatura i les arts, junt amb altres persones 

interessades per la Universitat, ens dirigim a l’opinió pública per (...) proposar-li una 

perspectiva de renovació d’aquesta i  demanar-li  que prengui com a cosa pròpia una 

tasca, el compliment de la qual importa a tot el país: aconseguir una Universitat capaç 

de dominar els problemes tècnics i socials de l’època, una Universitat democràtica.”

Aquestes paraules encapçalaven el Manifest per una Universitat Democràtica. Cloïen 

amb elles els esdeveniments coneguts sota el nom de la Caputxinada. Tancàvem i obrien 

en aquest sentit un dels capítols més intensos de la història d’un país que maldava per 

sortir de la negra nit franquista. Quaranta-cinc anys després, els principis bàsics de la 

llibertat, definits per l’antifanquisme durant aquelles hores foscants dels nostres dies, 

incorren en el perill de voler ser bandejats del nostre present. El que està en perill ja no 

és  una  realitat  universitària  millor  o  pitjor,  sinó  la  mateixa  possibilitat  de  la  seva 

construcció com a una universitat al servei de les veritables necessitats socials, com a 

una universitat  que ajudi  a  superar  els  problemes i  no a  aprofundir-los,  com a una 

universitat,  de  nou,  democràtica.  En  un  moment  on  paraules  com  excel·lència, 

renovació o adaptació a la societat, han esdevingut tan sols la porta d’entrada per posar 

la universitat al servei dels interessos que ens han dut precisament a la crisi actual, allò 

que és i ha de ser de tots ha esdevingut mera moneda de canvi. Un sistema que necessita 

cada cop més recursos al servei d’una lògica productivista i de creixement incessant que 

ens  du  a  tots  plegats  cap  a  l’esfondrament  social,  vol  marcar  també  l’agenda 

universitària.  Es  tracta  en  definitiva  de  socialitzar  pèrdues,  aquelles  que  els  grans 

interessos privats no assumeixen per si sols i necessiten dels recursos públics per fer-hi 

front, per privatitzar alhora els beneficis que haurien de redundar en la societat.  I si 

aquests són els objectius que progressivament van transformat la vida universitària, el 

mètode  és  l’eliminació  dels  instruments  democràtics  per  manllevar  qualsevol 

possibilitat de fer-hi front. Una ideologia tecnocràtica, que es vol presentar tan sols com 

a sinònim d’eficiència, pretén impulsar el to d’un canvi radical en les condicions de la 

vida  i  el  desenvolupament  de  la  universitat.  Eliminar  els  instruments  democràtics, 

denostar el paper del moviment estudiantil i dels moviments de la resta dels cossos que 



conformen  la  universitat,  es  converteix  així  en  la  condició  necessària  per  poder-la 

transformar en un sentit determinat. El debat es presenta com a purament tècnic, quan 

en  realitat  és  profundament  polític:  la  construcció  d’una  universitat  democràtica  al 

servei d’una societat futura que superi gran part dels mals socials que avui en dia vivim 

o posar-la al servei d’aquells que ens han dut a l’estat actual de coses. Aquesta és la  

disjuntiva a la que ens enfrontem.

Al bell mig d’una cruïlla que afecta a la universitat, però que està en el centre de la 

mateixa possibilitat de la pervivència d’una sèrie de principis socials que han donat el 

bo i millor de la nostra realitat, els firmants d’aquest manifest, estudiants, professors,  

treballadors universitaris i totes aquelles persones interessades en la construcció d’un 

futur possible  per les nostres vides,  demanem la rebel·lió.  Ens sublevem contra  una 

situació on aquells que ens van dur a la crisi segueixen presentant els seus principis 

depredadors com a única solució possible, com a únic camí possible, com a únic destí 

possible. El que hem rebut és producte de les lluites del nostre passat i és una herència  

que cal renovar, transformar i activar en cada nou present que ho reclama. La protesta,  

els moviments socials, la presa d’actituds critiques i la capacitat de rebel·lar-se estan en 

la gènesis d’unes conquestes que mai poden ser titllades de reaccionaries per la reacció 

que ara vol transformar les nostres vides al servei d’uns pocs en detriment dels molts.

Per una universitat al servei de la societat futura

La  universitat  ha  esdevingut  al  llarg  dels  últims  decennis  no  tan  sols  un  espai  de 

producció de coneixement,  sinó també en  una  peça  clau  de  la  mateixa  reproducció 

social, econòmica i cultural. Com a tal, està travessada d’interessos divergents pel que 

fa als mecanismes d’aquesta reproducció. En l’estat actual de coses, marcada per una 

profunda onada reaccionaria,  les reformes que  s’imposen a  aquest  òrgan de la  vida 

social tendeixen a transformar la seva composició de igual manera que a transformar la  

seva projecció vers a la societat. En el primer sentit, l’increment constant de les taxes 

universitàries per sobre de l’IPC, la imposició de nous models de docència, la mateixa 

implementació  de  nous  horaris  acadèmics  de  difícil  conciliació  amb  el  treball,  la 

divergència d’entre un 20% i un 40% entre els preus públics dels graus i els postgraus, 

quan no la privatització d’aquests últims amb recursos públics, cerquen un nou model 

d’estudiant. Un model en el que l’accés a la universitat cada cop més quedarà en mans 



d’unes poques classes socials, o suposarà un endeutament familiar que poques persones 

podran  afrontar.  Un  model  que  s’estén  també  dins  de  la  carrera  docent,  establint 

diferències entre aquells que puguin accedir a una formació superior i els que no. Es 

tracta, per una banda, de servir a certs interessos socials una mà d’obra que més que 

coneixements substantius hagi adquirit diversos nivells d’habilitats que la facin útil per 

la producció i alhora inhàbil per a la creació, mentre que, per l’altra banda, es segueix 

mantenint un cert nombre d’especialistes superiors. Front aquest model, una universitat 

oberta realment a tota la societat ha de garantir l’accés a la mateixa a totes les classes 

socials.  La  base  d’aquesta  garantia  es  troba  en  l’eliminació  de  qualsevol  tipus  de 

selectivitat econòmica, de qualsevol tipus de taxa per accedir al que és un dret i no un 

privilegi,  a  la  vegada  que  s’implanta  un  veritable  model  de  beques  salari.  Una 

eliminació  que  s’ha  de  fer  extensiva  a  la  progressiva  privatització  de  coneixements 

públics  via  màsters  amb  preus  propis.  Només  des  d’aquestes  bases  es  garanteix 

l’ampliació d’un dret que ha d’anar més enllà no permeten alhora la reproducció de la 

discriminació en l’àmbit universitari per motius d’origen dels estudiants, que clausura la 

universitat com a espai d’intercanvi i creació entre diverses potencialitats, i sobretot de 

gènere.  Discriminació,  aquesta  última,  punyent  quan  es  constata  que  els  resultats 

acadèmics de les estudiants no es traslladen en l’accés al cos del professorat, reproduint 

en aquest sentit una model de docència i recerca masculinitzat que reforça els elements 

patriarcals de la nostra societat.

Tanmateix, si la composició interna de la universitat és un element clau en el seu paper 

de reproductora de la societat al servei d’uns certs valors i no uns altres, al servei de 

minories o majories, és en la producció de nou tipus de coneixements, bàsics i aplicats, 

on es juga gran part del nostre futur com a societat. En un moment on la centralització 

de tot el debat vers la crisi financera, que alhora serveix tan sols per obeir constantment 

els dictats financers, amaga l’abast d’una crisi que és sistèmica i alhora pot esdevenir 

civilitzatòria, la universitat pot jugar un doble paper.

En el primer, que és el camí vers al que ens volen abocar les actuals disposicions, la 

universitat estaria al servei de les lògiques d’uns mercats que tendeixen a depredar tot el 

sector  públic per transferir  els seus recursos cap un sector privat necessitat  de nous 

capitals dels que fer ús, i alhora hauria d’abocar el seus recursos cap a una investigació 

aplicada  a  millorar  la  productivitat  econòmica.  Un  paper  reduccionista  de  la 



investigació, que marca la tendència a finançar cada cop més la investigació aplicada en 

detriment de la bàsica, en un finançament que és públic però al servei dels interessos 

privats. Així, si en aquests moments el sector privat aporta, segons dades oficials, el 

45% del finançament de la investigació més desenvolupament, el cert és que d’aquest 

45% un 57% ja prové de fons públics que van directament a mans privades. Es tractaria 

ara a més d’orientar gran part de la resta de recursos públics als mateixos interessos que 

s’han mostrat  incapaços de desenvolupar models d’investigació per si mateixos. Una 

orientació  que  a  la  llarga  tan  sols  pot  contribuir  al  nostre  suïcidi  col·lectiu  com a 

societat.  En  el  segon,  que  és  el  camí  vers  el  que  volem caminar,  la  producció  de 

coneixement  universitari  ha  de  contribuir  al  desenvolupament  de  noves  formes  de 

producció,  bases  energètiques,  sectors  de  treball  i  bases  civilitzatòries  en  un  debat 

profund de les nostres mateixes arrels com a societat. D’altra manera estem condemnats 

a viure un cicle de crisis constants, on les crisis d’un sistema financer, que multiplica 

per  quatre  vegades  el  capital  real  existent  a  la  terra,  esdevindran  incessantment 

cícliques; on les crisis d’un model productiu insostenible ecològicament ens avocaran a 

un medi natural cada cop més hostil a la mateixa possibilitat de la vida; on el zenit del 

petroli  erosionarà la  mateixa base energètica de la  civilització;  i  on la  progressiva i 

aguda diferenciació social ens adreçarà cap a la imposició d’una vida social cada cop 

més  injusta.  Superar  aquesta  situació  demanda d’una nova definició  de les  agendes 

investigadores  i  d’una  nova  manera  de  produir  la  recerca.  La  producció  del 

coneixement,  cada  cop  més  complexa  en  una  societat  tan  interconnecatada  com la 

nostra, requereix de bases cooperatives pel seu desenvolupament. La privatització dels 

resultats  investigadors,  la  compertimentació  dels coneixements  a partir  de les regles 

actuals de la propietat, limiten en aquests sentit totes les capacitats i potencialitats d’una 

recerca al servei de les majories. La universitat no ha d’estar tan sols la servei del model 

productiu, ni es pot regir per les seves regles, sinó que ha d’estar disposada ha contribuir 

a la generació d’un nou model de societat des de la constatació de la insostenibilitat de 

l’actual.

Per una universitat pel coneixement crític

En el manifest per una Universitat Democràtica del Sindicat democràtic d'Estudiants de 

Barcelona,  ara  ja  fa  45  anys,  s’afirmava:  “La  convivència  universitària  no  ha  de 

concebre’s com una simple coincidència determinada per la necessitat d’obtenir títols 



d’especialista: l’universitari, estudiant o professor, no ha de veure’s obligat a deixar part 

de la seva humanitat fora de les facultats. Per això també (...) totes les implicacions 

culturals, socials, ideals i polítiques del saber i de l’educació són tan universitàries com 

els  temaris  d’examen.”  A les  portes  del  segle  XXI,  la  Universitat  de  tots  i  totes 

nosaltres,  penetrada  absolutament  per  la  reforma  bolonyesa,  tan  combatuda  pel 

moviment  estudiantil,  té  com  a  objectiu  oferir  una  formació  que  garanteixi  una 

immediata inserció dels seus estudiants a l’empresa. Si bé és evident que l’expansió de 

l’educació universitària ha respost a la necessitat  d’integrar el  treball intel·lectual en 

l’àmbit  de  la  producció i  dels  serveis en una societat  cada  vegada més tecnificada, 

també ho és que actualment hi ha un interès explícit en que els estudis universitaris 

reverteixin  únicament  els  beneficis  del  mercat,  un  mercat  que,  més  que  mai, 

deshumanitza la vida de les persones amb la seva absoluta precarització de les relacions 

laborals en funció de les necessitats productives i dels interessos econòmics del poder. I 

si el mercat ha acabat amb la possibilitat creativa del treball, portant els treballadors i 

treballadores  a  una  situació  de  màxima alienació,  la  institució  universitària,  amb la 

pretesa especialització del coneixement, va eliminant tota possibilitat d’un coneixement 

global, crític, creatiu i humanitzat; un projecte universitari que arracona les lletres i les 

humanitats.  En  definitiva,  s’evita  un  coneixement  que  es  posi  al  servei  de  les 

possibilitats  de  canvi  de  la  societat  i  que  en  permeti  la  humanització  enfront  de la 

mercantilització.  És  així  com,  sota  el  pretext  d’una  Universitat  de  l’excel·lència  i 

competitiva, on es produeixen gran quantitat d’articles en revistes d’impacte, on els seus 

investigadors  fan  estades  a  l’estranger,  on  es  participa  en  investigacions  d’àmbit 

internacional  i  on  es  publica  en  anglès,  hi  ha  la  pretensió  de  buscar  criteris 

d’homogeneïtat per poder avaluar quines són les universitats que ocuparan els primers 

llocs  dels  rànquings  internacionals.  Uns rànquings  que  s’aconseguiran  en  funció  de 

determinats criteris d’avaluació que tendeixen a mesurar el coneixement més en relació 

amb la quantitat que en relació amb la qualitat, i que, per tant, el converteixen en un 

element de competició més que no pas en un element de construcciócol·lectiva. Criteris, 

si més no, dubtosos de demostració de qualitat intel·lectual en el món acadèmic i que no 

fan  més  que  constrenyir  l’autonomia  en  el  pensament  i  l’ensenyament,  reduint  la 

llibertat  de  càtedra  i  la  possibilitat  d’adequar  els  continguts  a  les  inquietuds  dels 

estudiants. En definitiva, el sistema d’avaluació de l’ “excel.lència” acabarà fomentant 

una  destinació  major  de  recursos  a  certes  universitats,  amb  la  seva  consegüent 

elitització,  en  detriment  d’altres.  Un  sistema  en  què  l’accés  a  les  universitats  de 



suposadament més qualitat tindrà un caràcter exclusiu, que, si bé quedarà justificat en 

un sentit meritocràtic, sota el pretext de la cultura de l’esforç, s’explicarà de ben segur 

per motius socioeconòmics.

De  fet,  la  implantació  del  Pla  Bolonya,  amb  la  nova  ordenació  acadèmica  que  ha 

suposat, fa els primers passos per determinar quins estudiants seran els exclusius. La 

diferenciació entre graus i postgraus, justificada per la necessitat de igualar-se amb els 

sistemes d’ensenyament superiors europeus i promoure així la mobilitat dels estudiants i 

dels professors, hi té molt a veure. La implantació de graus amb una reducció d’estudis 

per aconseguir la professionalitat respon a la necessitat de tenir un gruix de població 

preparada amb uns coneixements molt generals i amb unes habilitats i unes actituds que 

encaixin  amb la  polivalència  i  amb la  flexibilitat  que demana el  mercat  laboral;  en 

definitiva, una formació domesticada i empobrida. La formació postgradual, orientada a 

la  investigació  o  a  la  formació  professional  avançada,  té  com  a  objectiu  obtenir 

professionals més qualificats, encara que en proporcions més petites. Curiosament, en 

algunes  ocasions  els  plans  d’estudis  potgraduals  i  la  selecció  dels  estudiants  estan 

determinats  per  empreses  patrocinadores  d’aquesta  formació.  És  la  representació 

simbòlica  i  real  de l’exclusivitat  i  de la  veritable  formació  que  permetrà  manar.  És 

l’expressió d’una minoria social que protegeix els seus propis interessos en detriment 

dels interessos de la majoria.

Un altre dels canvis fonamentals que instaura el Pla Bolonya és el canvi metodològic, 

que consisteix, bàsicament, a emfatitzar la centralitat de l’aprenentatge en lloc de la de 

l’ensenyament.  Un  enfocament  que  s’enfronta  amb  les  classes  magistrals  i 

unidireccionals  i  que,  aparentment,  podria  donar  lloc  a  la  creació  d’espais 

d’ensenyament-aprenentatge  de  caràcter  participatiu  i  col·lectiu.  Però  per  aquestes 

suposades innovacions no s’han destinat els recursos que serien necessaris. Com era 

evident,  reduir  les  rattio  d’alumnes  per  professor  o  formar  metodològicament  el 

professorat no es podia fer amb cost zero. La massificació de les nostres facultats és tant 

sols un exemple del preu que estem pagant per aquesta aventura neoliberal. I allò que 

havia de ser una revolució pedagògica ha acabat resultant una simple mercantilització 

de l’ensenyament superior.  La innovació ha consistit  bàsicament  en l’ús de mètodes 

didàctics i  en una programció basada en un sistema de competències que permeten, 

únicament,  l’obtenció  d’una  mera  formació  professional,  i  d’aquesta  manera  es 



converteix el saber en una eina d’utilitat mercantil en detriment del saber que ens fa 

humans. És així com peculiaritats pròpies de la matèria perden força, juntament amb el 

contingut analític, crític i reflexiu de la disciplina en si.

El discurs al que s’apel.lava amb la pretesa innovació pedagògica del Pla Bolonya on 

l’estudiant  havia  de  ser  el  subjecte  actiu,  paradoxalment,  contrasta  amb l’inexistent 

teixit  social  independent  de la  nostra  Universitat.  La falta de finançament  pel  teixit 

associatiu universitari i la intenció de convertir l’estudiant amb un treballador a temps 

complet no fa més que aprofundir en la individualització dels membres de la comunitat 

universitària. És en aquest sentit que defensem una vida universitària plena, tant a 

dintre com a fora de les aules, que vagi més enllà del que està establert normativament i 

curricularment.  La  lluita  i  l’acció  del  moviment  estudiantil  ha  estat  i  és  d’absoluta 

necessitat,  també, en aquest sentit. Només cal fer memòria i recordar la vida que va 

prendre el rectorat de la Universitat de Barcelona l’hivern del curs 2008-2009 abans que 

les forces policials fessin retornar la grisor que promouen els tecnòcrates.

Per tot plegat, els firmants d’aquest manifest ens neguem a que la Universitat quedi en 

mans dels interessos del mercat per passar a ser una simple marca competitiva. Per això 

ens rebel·lem davant de la pretensió de convertir la Universitat en una peça clau per 

mantenir  l’hegemonia  del  poder  i  del  mercat  i  reivindiquem  la  construcció  d’una 

Universitat del coneixement crític i contrahegemònica. Una Universitat pública, d’accés 

universal, construïda col·lectivament i al servei de la justícia social.

Per una universitat no precaritzada

"És abans que res necessari un canvi en la concepció de l'ensenyança superior. Aquesta 

ha de deixar d'ésser un privilegi: el reservat a les classes econòmicament altes i damunt 

del qual es funda a més un segon privilegi: el de reservar als seus membres, únic sector 

de la població que aconsegueix normalment títols acadèmics, importants funcions de 

gestió social. La necessitat d'aquest canvi no obeeix solament a motius de justícia, els 

quals són evidents. Succeïx a més que en una societat moderna augmenta constantment 

el  nombre  de  funcions  per  a  l'acompliment  de  les  quals  és  necessària  una  alta 

qualificació  cultural  de  nombrosos  individus.”  (Manifest  per  una  Universitat  

Democràtica, 1966)



Fa 45 anys els i les estudiants i altres membres de la comunitat universitària reclamaven 

una  educació  superior  que  no  fos  només  un  privilegi  a  l’abast  de  les  persones 

econòmicament benestants. Anys de canvis –molts d’ells impulsats per la lluita- han 

permès que, de forma progressiva, les classes socials més desafavorides accedissin a les 

universitats, tot i que encara es podria avançar molt més en aquesta tendència. La crisi 

econòmica actual, però, posa en perill aquesta conquesta social, i ho fa per múltiples 

vies: d’una banda, afectant directament allò bàsic per a la subsistència de les persones, 

com és el treball o l’habitatge, i d’altra, fent possible la impregnació de certs discursos 

que  qüestionen  la  rendibilitat  econòmica  d’alguns  serveis  públics  i  fan  referència 

constant  a  la  insostenibilitat  del  sistema.  En  una  societat  progressivament  més 

complexa,  la formació i  la recerca no és insostenible,  ni  es pot regir per criteris  de 

comptabilitat mercantil. De fet, com és sabut, la sostenibilitat de la societat només es 

pot mantenir a partir d’una forta inversió en educació i recerca i del que s’està parlant en 

el fons és de qui ha d’assumir aquesta necessitat bàsica. Si els costos els han d’assumir 

els propis estudiants que, posteriorment, generaran valor en el teixit productiu o bé si ha 

de ser un servei públic d’accés universal. En definitiva, s’està parlant, de nou, de si el 

que es cerca és una socialització dels costos, que assumiran els estudiants però no les 

rentes  altes  via  impostos,  i  una  privatització  dels  beneficis  de  tenir  una  mà  d’obra 

qualificada, de la que si que gaudiran les empreses, o bé una societat que reconeixent la  

importància de la formació i la recerca la fa possible a partir d’una veritable universitat 

pública.

En conseqüència, ara més que mai cal defensar una universitat realment pública, amb un  

finançament adequat a la realitat. Un finançament que ha créixer per posar-se, com a 

mínim, al nivell d’altres països europeus. El fet, per molt que es vulgui dibuixar una 

altra  realitat,  és  que  mentre  en  el  nostre  cas  tan  sols  es  destinen  5.961  euros  per  

estudiant i any, a la UE-25 aquest finançament s’eleva a 8.605 euros. De la mateixa 

manera que, malgrat tota la retòrica sobre la priorització d’un nou model productiu basat 

en el coneixement, la inversió en recerca i desenvolupament aquí és d’un 1,27% del 

PIB, front al 1,83% de la UE-25

En aquest estat de coses és intolerable que es pretengui que l’alumnat sufragui unes 

matrícules  i  taxes  cada  cop  més elevades.  En un procés  on  s’està  trencant  el  cicle 

creixent d’augment d’estudiants universitaris procedents de sectors socials desafavorits, 



no es pot pretendre a més que la crisi i  les retallades socials les paguin també ells. 

Davant d’aquestes agressions, cal reforçar el finançament públic de l’educació superior i 

de la investigació, possibilitant l’establiment de preus assequibles per a les matrícules 

de graus i màsters oficials, vers un camí que porti a la seva supressió final, i implantar 

beques-salari que, concedides sota criteris socioeconòmics, farien possible l’accés als 

estudis superiors en igualtat d’oportunitats.

D’altra banda, un finançament suficient hauria de possibilitar que les universitats no 

fossin espais progressivament precaritzats laboralment com ho són en l’actualitat.  En 

allò que es refereix al personal docent, les successives reformes universitàries han anat 

reduint el percentatge de professorat funcionari i augmentant el contractat, que massa 

sovint  ho  està  de  manera  temporal  i,  per  tant,  sense  cap  garantia  de  continuïtat  i  

d’estabilització de la seva situació. Fet que, alhora, va en detriment de perfils de recerca 

consolidats que puguin fer una veritable contribució significativa al coneixement. En un 

context on la vida de l’investigador cada cop més es veu més precaritzada quan no 

interrompuda bruscament per les retallades en el finançament públic. En aquest sentit, 

en aquests moments estem assistint a la pèrdua de generacions senceres d’investigadors 

joves que,  un cop acabats els primers cicles de la recerca, no poden ser incorporats 

laboralment  a  la  universitat.  Procés  que  suposa  una  pèrdua  també  de  generacions 

senceres de coneixement per la societat i, alhora, la possibilitat mateixa de la renovació 

d’aquest  sota  noves  perspectives,  principis  i  aportacions.  En aquest  marc,  també  el 

personal  d’administració  i  serveis  de  les  universitats  ha  vist  afectades  les  seves 

condicions  laborals  amb  una  major  precarització,  predominant  els  contractes 

corresponents a les escales inferiors, en un moment en què les seves tasques s’han fet 

cada cop més complexes. De fet,  una part  emergent d’aquest sector de la comunitat 

universitària lligat a les tasques cada cop més necessàries d’infraestructura de la recerca,  

en un context on aquesta cada cop es realitza de forma més col·lectiva i globalitzada, és 

precisament el que està vivint d’una forma més descarnada una realitat de precarització 

constant  de les seves condicions laborals. Contractes limitats  en el  temps quan no a 

beques que encobreixen tasques no formatives s’imposen com a realitats punyents en 

aquests sectors bàsics per la universitat.

Aquesta situació no pot garantir de cap manera un ensenyament superior de qualitat i 

equitatiu i menys en el moment de la implantació d’un model educatiu –l’Espai Europeu  



d’Educació Superior- que reclamava un increment de les necessitats docents i que es 

legitimava a partir de noves formes educatives més individualitzades impossibles en el 

context  actual  de  finançament.  I  és  precisament  a  partir  d’aquesta  situació  que  els 

firmants d’aquest manifest ens sosllevem contra la precarització d’una universitat que 

sense una base de finançament adequat i just es fa inviable en la seva globalitat i en els  

seus objectius, si no són els objectius d’unes minories que res tenen a veure amb la 

construcció d’una universitat pública, d’una universitat de tots i totes.


