
LA UNIVERSITAT  PÚBLICA SOTA ATAC. DEFENSEM-
LA!

La  Generalitat  ha  dut  a  terme  una  retallada  del  16% en  el  finançament  a  les  universitats 
publiques catalanes, sense comptar la part d’inversions, en la que la retallada ha estat del 75%. 

Les retallades  2011-2012 afectaran clarament a les plantilles de personal, tant de professorat 
com del PAS. Així,  en comptes de millorar l’estat deplorable de les condicions laborals del 
personal  docent i investigador més precari (professorat associat o visitant fent tantes classes  
com  un  professor  titular,  becaris  d’investigació  amb  contractes  temporals  i  en  categories 
inferiors a la que correspondria, etc.), del govern de CiU aplica una destralada financera brutal a  
les universitats públiques, que empitjorarà encara més la situació de precarietat i expulsarà a 
gent preparada de l’àmbit de la recerca i la universitat.

Ara es veu l’engany de Bolonya

Totes aquestes mesures, com l’anunci de no cobrir el 50% de les places de professorat vacants  
per jubilació (més de 1.000 en els propers anys), tenen una repercussió directa en la qualitat de 
la docència i la recerca. Totes les promeses de canvis en el sistema d’impartir la docència, fent 
les classes més reduïdes i més participatives, que es van fer per vendre “Bolonya”, ara queda  
ben clar que eren un engany. De quina qualitat, de quina “excel·lència” parlen, quan s’estan fent  
grups  de  més  de  120  estudiants  (en  algun  cas,  de   170!!)  i  se  suprimeixen  assignatures  
optatives ? En aquestes condicions de massificació és impossible dur a terme l’aprenentatge 
basat  en  problemes,  el  treball  cooperatiu,  l’avaluació  continuada,  la  participació  activa  de  
l’estudiant, que requereixen de grups més petits. En aquestes condicions, les classes es tornen a 
basar en “dictar apunts”... On han quedat les promeses d’innovació pedagògica amb les que ens 
van voler vendre la moto de Bolonya?

Increment de taxes, increment de les traves econòmiques a l’accés a la universitat

Amb  l’excusa  de  la  crisi,  s’estan  portant  a  terme  mesures  encaminades  a  la 
privatització i elitització de la universitat.

El govern ha pujat les taxes universitàries un 7,6%, 4 punts per sobre de l’IPC per a 
aquest curs (2011-12) i ha anunciat la seva intenció de seguir amb aquests increments. 
Fins a on? Fins a arribar a duplicar el preu del crèdit com han difós algunes veus de 
manera extraoficial? També ha augmentat dràsticament les 3es matrícules, multiplicant 
per 3 les taxes. Aquestes mesures representen un atac molt greu contra el model actual  
d’universitat,  accessible econòmicament per a una part important de la població, que 
l’increment de taxes erosionarà ràpidament.

Que facin pagar als més rics en l’impost de la renda, o que no suprimeixin l’impost de 
successions a les grans fortunes com acaben de fer, però que no ens toquin més les 



taxes! Volem una Universitat Pública de Qualitat per a totes i tots i no és cert que no ens 
la puguem permetre. 

Volem més beques!

En el punt de beques i ajuts a l’estudi partim dels nivells més baixos de la UE pel que fa 
als recursos que s’hi destinen. Ara, el govern, com una cortina de fum, diu que una part 
de l’increment extraordinari de les taxes (com a molt el 25%) es destinarà a un fons per 
a  beques  i  premis  per  rendiment  acadèmic...  Ens  volen  prendre  el  pèl  de  manera 
escandalosa. Les partides misèrrimes dedicades a beques no compensen ni de lluny el 
dràstic increment de taxes! (A l’estat espanyol es destina a beques el 0,09% del PIB 
mentre que la mitjana europea és del 0,25%, gairebé 3 vegades més!).  A més, volem 
que es primin els criteris socioeconòmics per sobre dels acadèmics.

Defensem  una  universitat  crítica  i  compromesa  socialment.  No  a  les 
privatitzacions!

Darrera  de  les  retallades  també  hi  ha  una  càrrega  molt  forta  contra  el  model 
d’universitat generadora de coneixement i pensament crític, generadora de cultura. 
Les  titulacions  de  l’àmbit  d’Humanitats  han  començat  a  patir  ja  els  efectes  de  les 
retallades, amb la supressió de grups i l’acomiadament de professors.

De  les  mesures  estratègiques  que  el  govern  CiU  ha  anunciat  sobre  el  nou  model 
d’universitat, hi ha un clar fil conductor en totes elles, que és el de posar la Universitat  
Pública al servei de l’empresa privada (de les grans empreses, que són les que tenen 
mitjans  per  imposar  condicions  avantatjoses  per  a  elles):  doctorats  en  empresa, 
programes d’intercanvi entre la universitat i les empreses, privatització dels serveis a la 
comunitat  universitària,  dependència  creixent  del  finançament  privat  (espònsors, 
captació de clients per a bancs i caixes...). L’educació és un dret, no un negoci.


