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Valoració del context polític/social
vinculat al moviment estudiantil.
Els resultats dels referèndums real-
itzats evidencien la distància entre les
aspiracions de l'estudiantat i la casta
política i administrativa que suposada-
ment ens representa. El diàleg reclamat
per  una amplia majoria dels estudiants
no té cabuda a la Taula Nacional pro-
mocionada per la conselleria d'universi-
tats, doncs s’ofereix la possibilitat d'inter-
canviar opinions però es nega la
moratòria dels graus i la retirada dels
plans d’estudi enviats a l’ANECA i per
tant s'anul�la  la  possibilitat de reformar
el procés.  Perquè s'han d'aplicar
nous plans d'estudis que generen un
rebuig tant alt entre els protagonistes
de la institució educativa?
Valoració respecte la “legalitat” del
pla Bolonya.
El pla Bolonya és una declaració feta
per  ministres (dos cares d’un A4) a
nivell Europeista però amb països que
no formen part d’Europa (per exemple:
l’Estat espanyol no firma el 1999 quan es

realitza). Tot i així, el 2001 la LOU (Ley
Orgánica de Universidades) inclou i
prepara el terreny pel famós pla
Bolonya. Això implica que moltes de les
reivindicacions estudiantils actuals, es
sumen a les mobilitzacions del 2001, i
que potser s’està confonent el pla
Bolonya amb la LOU, però no és així,
ja que el pla Bolonya ja extreu unes
línies que es confirmen a la LOU, i bas-
ant-se en la llei, hem de saber que el
2010 iniciar-los paral•lelament amb el
pla antic i el 2015 s’ha d’haver acabat
tots els antics plans i això condicionarà
sempre amb una pressió real a cada
Facultat o Escola de cada Universitat a
l’hora de posicionar-se al respecte.
Remarcar que a Espanya només s’ha
prioritzat la declaració de Bolonya del
1999 i no les següents declaracions
(cada 2 anys, Praga, Londres...). A més,
els següents parlen molt de la partici-
pació estudiantil, els òrgans de govern,
etc.

Vota el 10 de Març

Referèndum 10 de Març
d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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Què és aquest referèndum?

Ja el tenim aquí, és nen@ i es diu
R-E-F-E-R-È-N-D-U-M. És fruit de
l'esforç de molts estudiants de la

UB, UAB, UPF i ara per fi, de la UPC
també. Tot i així anem a analitzar el tipus
de referèndum, ja que no és el mateix
vinculant que consultiu. Aquest refer-
èndum vindria a ser consultiu, però vin-
culant per a tots els estudiants els quals
estan defensant uns criteris, siguin Pro-
Bolonya o no. El resultat d’aquest serà
vinculant per la representativitat estu-
diantil establerta en els òrgans admin-
istratius.
El Consell d'Estudiant@s de la UPC a
part del referèndum, realitzarà una con-
sulta de 7 preguntes respecte l'EEES.
A partir del resultat de la consulta i el
referèndum, la teoria diu que prendrà
decisions i/o actuarà en conseqüència.
La Delegació d'estudiants de l'ETSEIB,

com sempre ha fet, escoltarà la veu de
l'Estudiantat i serà crític amb els resul-
tats obtinguts.
Què implica?

Podríem ser il•lusos, i desprestigiant-se
a nosaltres mateixos creient que no
implica res, però la realitat és una altre.
Estem en un període de crisi univer-
sitària (per no dir econòmica, social,
ambiental...) , el procés del Pla Bolonya
ha tret a la llum tots els draps bruts del
sistema universitari, finançament, quali-
tat docent, model pedagògic, sistema
representatiu dels òrgans de govern, la
LOU, sistema d'avaluació, passivitat de
l'estudiantat... 
I tal i com està el procés, que s'ha
començat a implementar i treballar
aquests últims anys (i no des del 1999
que és quan es firma el Pla), implica
molt més del que hom/dona pot pen-

S’ha de congelar l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior i iniciar un procés de debat sobre el futur de la

Universitat Pública?



[SabiEsQUè?]
La UPC ha explicat què és
l’EEES amb 20 preguntes i 20
respostes i que, pots compar

ar-
ho amb les respostes de les
mateixes preguntes resoltes
per l’assemblea de l’ETSEIB

Hi ha un portal de referència alrespecte el pla bolonyawww.bolonya.org
El dia 12 de Març hi ha mani-

festació a Plaça Univer
sitat a les

12:00. El lema del ca
rtell diu:

“Per un moviment unita
ri contra

la privatització de l’educació

pública”.

La comissió del Bar es forma el 5de març amb 3 persones del PDI,1 del PAS i 2 estudiants/es.

Aquest dijous hi haura una
taula rodona i un posterior
debat sobre l’implementació
de l’EEES a la capella entre
estudiants i professors defen-
sant cara a cara les diverses
postures. A les 12:00

sar, ja que potser no ens hem adonat
que canviarà el pla d'estudis, les
beques i moltes coses ja explicades en
anteriors fulloneros, i l'ETSEIB està en
un màxim, mínim o fins i tot punt d'inflex-
ió, ja que encara hem de saber cap on
volem anar i perquè. I per això implica
tant, perquè del resultat del referèndum
molts dels estudiants que participin en
els plans d'estudis sabran què diu l'es-
tudiantat de l'ETSEIB.
Resultats de les altres 3 Universitats
Públiques de Barcelona

A les altres Universitats Públiques de
Barcelona, cal remarcar que la UB (la
segona universitat més gran d'Espanya)
ha realitzat el referèndum institucional-
ment, i que, en conseqüència, el
Claustre Universitari del 5 de Març,
professorat i PAS haurà de votar la
mateixa pregunta. A les altres
Universitats (inclosa la UPC) el referèn-
dum es fa només a nivell estudiantil (de
moment) i això implica que el cens pot
no incloure algunes facultats on no es
dugués a terme la votació (a la UAB de
13 facultats, 8 van realitzar-lo).1

La veu dels estudiants i les reformes
universitàries
Sovint l'administració universitària
actua amb la inèrcia pròpia de tots els

sistemes. La voluntat dels estudiants
no acostuma a ser una variable massa
important en els seus càlculs. La par-
ticipació en els òrgans oficials de consul-
ta no acostuma a ser massa alta, aques-
ta abstenció sembla justificar a ulls de
l'administració que les reformes univer-
sitàries es facin sense tenir massa en
compte l'opinió dels estudiants, doncs
aquests no es preocupen massa d'ex-
pressar-la. 
La participació estudiantil a les universi-
tats que han realitzat els referèndums
ha triplicat o quadruplicat la partici-
pació als òrgans de representació
ordinaris. La voluntat dels estudiants
plasmada de forma oficial i transparent
explicita de forma molt científica que la
variable anteriorment infravalorada no és
tant indiferent als canvis que l'afecten.
Expressar massivament l'opinió dels
estudiants a través del referèndum
regenerarà les qualitats democràtiques
que hauria de tenir la institució univer-
sitària.
L'excepció UPC
La nostra facultat és de fet una excepció
de la regla abstencionista que caracter-
itza la universitat del segle XXI. La par-
ticipació als nostres òrgans de repre-
sentació va superar el 20% en les
últimes eleccions a director. Hauríem per
tant de remarcar amb més força encara
la nostra opinió davant la reforma més

important de la universitat pública
dels últims anys, animant a tots els nos-
tres companys i companyes a concebre
la dimensió i profunditat del pla Bolonya
i a posicionar-se en conseqüència.
Entenen la nostra opinió en un marc
més global hauríem d'aconseguir super-
ar amb escreix la participació als
òrgans ordinaris de representació de la
nostra facultat. Sempre deleguem la
nostra opinió a un tercer, ara tenim l'o-
portunitat de respondre directament al
que ens afecta.  

Minories dins la democràcia

“El fet que dues colles de trenta o quar-
anta estudiants [...] puguin ser consider-
ades una minoria no exclou que, justa-
ment aquestes minories, estiguin pos-
seïdes d’un grau de preocupació i d’una
clarividència que, en general, s’ha
demostrat que eren molt dignes de
respecte. Quan determinades autoritats
acadèmiques i ministerials van fer servir
aquest argument oblidaven que els estu-
diants considerats legítimament “rep-
resentatius” són estudiants elegits per
un percentatge de la classe discent que
oscil•la entre el 3 i el 5% de tota la
massa d’estudiants de les universitats
espanyoles, les catalanes també.”2

Aquest referèndum ens brinda l'ocasió
perfecta per a aconseguir desmentir
aquest pressupòsit; els estudiants i les
estudiants tenim cap, criteri i opinió.
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1. Resultats oficials de la resta d’Universitats de Barcelona
Cens A favor En contra       Blanc Nul Participació

UB 57.173 9.732 (93'1%)   610 (5'8%) 98 21 18'3 %
UAB 20.121 3.917 (96'9%) 98 (2'43%) 21 5 20'08 %
UPF 5670 710  (88,64%) 79 (9,86%) 11 1 14’18 %
(A la Pompeu només es realitza al Campus Ciutadella i ca l’Aranyó)

2. Extret de EL PAÍS, dijous 19 de febrer de 2009 per
Jordi LLovet


