
PLATAFORMA UNITÀRIA EN DEFENSA DE LA 
UNIVERSITAT PÚBLICA (PUDUP)

Davant  l'augment de taxes i l'ofec econòmic que està patint la Universitat 
Pública, cal una acció conjunta de la comunitat universitària. Des d'una concepció 
de  la  universitat  com a  servei  d'interès  públic hem  de  defensar  la  seva 
democratització i  aturar  les  mesures  d’agressió  econòmica  que  s'estan 
imposant. Per això denunciem i proposem:

 Davant les retallades econòmiques imposades per l'administració, cridem els 
nostres equips de direcció a defensar la universitat com a servei públic, amb 
un model democràtic de presa de decisions.

 Davant  el  continu  increment  del  preu  dels  ensenyaments  universitaris, 
denunciem que es posa en perill igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

 Davant una  universitat  en  mans  de  les  elits  econòmiques  basada  en  el 
mercantilisme, defensem una universitat independent, crítica i pública.

 Davant  l'opacitat  en la  informació  per  part  dels  òrgans  de  govern  de les 
universitats, exigim transparència i discussió oberta de tots els aspectes de la 
gestió universitària.

 Davant l’acció  de  govern  unilateral  practicada  per  les  direccions 
universitàries,  defensem uns  procediments  de  presa  de  decisions 
democràtics, participatius i directes.

 Davant la preocupació que tenim per la nostra situació personal, aspirem a 
una acció unitària i solidària del conjunt de la comunitat universitària i que 
rebi el suport de la resta de la societat.

La defensa de la universitat pública
és la nostra responsabilitat!

DIJOUS 26 DE MAIG A LES 18h 
CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME

http://reconstruimlapublica.wordpress.com
https://www.facebook.com/uniprecaria

http://twitter.com/#!/Uniprecaria 

http://twitter.com/#!/Uniprecaria
https://www.facebook.com/uniprecaria
http://reconstruimlapublica.wordpress.com/


Ets estudiant i penses que no t’afecta...
Encariment dels teus estudis 
 Pujades de taxes i matricules abusives
 Augment del preus dels serveis i pagament per wifi, campus virtual...
Reducció de l’oferta docent 
 Supressió d’ensenyaments de grau i màsters 
 Supressió assignatures i itineraris
 Desaparició de torns de tarda
Disminució de la qualitat acadèmica 
 Massificació de grups
 Tancament de biblioteques

Ets personal docent i investigador i penses que no t’afecta...
Precarització laboral 
 Acomiadaments
 Congelació i amortització de places
 Desaparició de vies d’estabilització del PDI laboral
 Retard de les jubilacions
Empitjorament de les condicions de la docència i de la recerca 
 Increment del nombre d’alumnes per grup
 Mancances materials i humanes als laboratoris
 Imposició de docència màxima de grau en detriment de la recerca
Reducció de l’oferta docent 
 Supressió d’ensenyaments de grau i màsters 
 Supressió assignatures i itineraris

Ets personal d’administració i serveis i penses que no t’afecta...
Precarització laboral 
 Acomiadaments
 Mobilitat interna per tapar “forats” o acomiadaments
 Empitjorament de les condicions de treball i de la qualitat del servei
 Retard de jubilacions
Externalització de serveis

Ets ciutadà i penses que no t’afecta...
Encariment dels estudis 
 Pujades de taxes i matricules abusives
 Models de finançaments adreçats a l’endeutament de les famílies (crèdits)
 La universitat deixa de ser accessible a tothom
Submissió del coneixement i l’aprenentatge als criteris de negoci 
 Reducció del coneixement i l’aprenentatge al seu rendiment econòmic
 Desvalorització de la universitat com a lloc de formació i pensament crític 
 Sentit  social  de  la  universitat  basat  en  criteris  econòmics  (formació  de 
professionals, experts i emprenedors).

DIJOUS 26 DE MAIG A LES 18h
CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME

RECONSTRUïM LA UNIVERSITAT PÚBLICA! ATUREM LES 
RETALLADES!

http://reconstruimlapublica.wordpress.com
https://www.facebook.com/uniprecaria

http://twitter.com/#!/Uniprecaria 
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