


La PUDUP (Plataforma en Defensa de la Universitat Pública) convoca a tota la 
comunitat universitària, estudiants professors i treballadors, a la jornada de 
vagai totes  les  mobilitzacions  que  s’hagin  impulsat  pel  dia  17N  i  a  la  
manifestació de les 18h a Plaça Universitat el mateix Dijous 17.
Tenim molts motus per sortr al carrer: un encariment del preu de la carrera, la 
degradació de les condicions d’estudi, la precarització de les condicions laborals, 
l’acomiadament de professors  associats  i  PAS  temporal,  amb  la  consegüent 
disminució  de  la  qualitat  de  la  docència  i  la  investgació  de  les  nostres  
universitats. 
En aquesta convocatòria pretenem denunciar:
1-  La  situació  actual  de  les  universitats  públiques  en  les  que  les  diverses 
agressions que hem anat patnt els últms anys (LOU, LOM-LOU, aplicació de 
l’EEES…), ja que han iniciat un procés de mercantlització de la universitat que  
consisteix en organitzar i valorar el conjunt de l’actvitat universitària en funció 
del seu rendiment econòmic pel capital privat.
2- L’aplicació per part del govern de Catalunya d’una retallada pressupostària de 
144 milions d’Euros, havent manifestat que la seva intenció és la de perllongar  
aquestes retallades, com a mínim, fns l’any 2014. Hem de denunciar aquestes 
retallades són també una porta oberta a un canvi del model de fnançament i  
es renúncia  a enfortr la universitat  per impulsar una sortda d’aquesta  crisi 
econòmica  basada  en  la  formació  de  qualitat  del  conjunt  de  la  nostra 
ciutadania.
3- L’elaboració per part del govern de l’estat,  amb consens absolut entre les 
forces  polítques  més  importants  i  les  grans  empreses,  bancs  i  fundacions 
privades  d’un programa anomenat  Estratègia  Universitat  2015 , que  són  una 
degradació evident dels drets dels i les treballadores. Un nou model d’accés a la  
universitat,  basat  en  que  l’estudiant  pagui  la  major  part  del  cost  dels  seus 
estudis, uns processos externalitzats d’avaluació de l’actvitat universitària en 
funció  de  les  necessitats  del  mercat  laboral,  un  canvi  en  el  model  de 
fnançament donant més importància al fnançament privat, canvis en l’actual 
organització col·legiada de la universitat que escombren la minsa democràcia 
universitària que ens queda… L’aplicació de totes aquestes propostes, basades 
en les mateixes polítques neoliberals,  són culpables d’aquesta crisi al servei 
d'un model econòmic injust.

SENSE EDUCACIÓ NO HI HA FUTUR! NO A LES RETALLADES!
CONSTRUIM LA UNIVERSITAT PÚBLICA, I DE QUALITAT!

17N NINGÚ A LES AULES, NINGÚ ALS DESPATXOS, NINGÚ A CASA!  VAGA 
D’UNIVERSITATS!

MANIFESTACIÓ A LES 18H a PLAÇA UNIVERSITAT!




