
NOTA DE PREMSA

LA UNIVERSITAT ES MOBILITZA CONTRA LES RETALLADES I PER L’EDUCACIÓ 
PÚBLICA

LA PLATAFORMA UNITÀRIA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA (PUDUP) CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ 
CONTRA LES RETALLADES A L’EDUCACIÓ SUPERIOR EL DIJOUS 26 DE MAIG A LES 18 HORES A LA PLAÇA SANT JAUME 

DE BARCELONA

LA RETALLADA A LES UNIVERSITATS CATALANES ÉS EL DOBLE DE LA QUE EL GOVERN HA PLANTEJAT AL CONJUNT 
DE L’ADMINISTRACIÓ

EN LA RODA DE PREMSA CONVOCADA EL DIMECRES 25 DE MAIG A LES 11 HORES A L’ENTRADA DE L’AULA MAGNA 
DE L’EDIFICI CENTRAL DE LA UB (PLAÇA UNIVERSITAT) S’EXPLICARAN ELS MOTIUS DE LA CONVOCATÒRIA

La Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), que reuneix estudiants, Personal d’Administració i Serveis (PAS) i Personal 
Docent i Investigador (PDI) de les universitats públiques catalanes, convoca una concentració contra les dràstiques retallades plantejades pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit universitari i per una educació pública el dijous 26 de maig a les 18 hores a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona. Fins ara, més de 360 persones i col·lectius han firmat el manifest elaborat per la PUDUP, que denuncia el canvi de model i la transformació 
estructural de la universitat que comportarà la retallada imposada pel Govern. Aquesta transformació posa en suspens el dret a una educació pública 
de les properes generacions.

Les universitats patiran el doble de retallada que la resta de l’administració
Segons les previsions amb què treballa la Generalitat i que aquesta ha comunicat a les universitats, la retallada de finançament per a les universitats 
públiques catalanes per a l’exercici del 2011 serà d’un 20 %, el doble de la retallada pressupostària anunciada per al conjunt de l’administració 
pública catalana. El finançament previst per a les universitats públiques el 2011 serà de 689 milions d’euros, mentre que el 2010 va ser de 865 milions 
(176 milions de diferència).

Pèrdua de llocs de treball
Les retallades plantejades pel Govern català poden suposar una severa reducció de les plantilles de PAS i PDI de les universitats. A la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), l’Equip de Govern treballa actualment amb la previsió de reduir 8,6 milions d’euros només en professorat durant els 
propers 4 anys (2011-2014), la qual cosa pot suposar la pèrdua d'entre 230 i 575 llocs de treball en funció de la categoria de les places.
. Pel que fa al PAS, la reducció prevista és de 7,8 milions d’euros en el mateix període. A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la retallada 
podria deixar fora uns 300 professors associats.

Augment de taxes per a estudiants
Al voltant d’una quarta part de l’ajustament pressupostari previst per la Generalitat haurà de venir dels nous ingressos que generin les 
universitats. Això comportarà un increment molt important de les taxes administratives que es cobren als estudiants per matricular-se, expedir títols 
i, en general, per fer gestions administratives. Aquest augment limitarà la possibilitat d’accés a l’educació superior.

Precarització de les condicions de treball
Actualment, una part important de les plantilles de les universitats públiques és personal contractat i eventual, amb uns sous i unes condicions de 
treball precaris. Molts llocs de treball del PAS es cobreixen mitjançant contractes eventuals o, en el pitjor dels casos, amb beques. D’altra banda, una 
part significativa de la docència és assumida per professors amb contractes temporals i de baixa remuneració, o bé per investigadors predoctorals (als 
quals sovint s’exigeix una càrrega docent major de la legalment prevista). La Generalitat treballa amb la perspectiva d’un model en què una petita part 
del PDI sigui contractat de manera fixa, i la resta sigui personal eventual i precaritzat, la qual cosa empitjorarà les condicions de treball i, 
previsiblement, també la qualitat de la docència.

PER EXPLICAR TOT AIXÒ, CONVOQUEM ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ A UNA RODA DE PREMSA EL DIMECRES 25 DE MAIG A 
LES 11 HORES A L’ENTRADA DE L’AULA MAGNA DE L’EDIFICI CENTRAL DE LA UB (PLAÇA UNIVERSITAT).

Més informació:
http://reconstruimlapublica.wordpress.com/

Materials:
http://reconstruimlapublica.wordpress.com/retallades-per-universitats/

Contacte:
pudup.cat@gmail.com

Ermengol Gassiot (662287757)
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MANIFEST 

DE LA  
PLATAFORMA UNITÀRIA EN DEFENSA DE LA 

UNIVERSITAT PÚBLICA (PUDUP) 
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