Tots els avenços socials aconseguits al llarg de la història han
estat possibles gràcies a la implicació de la gent en la lluita. Hem
de sortir i fer sentir la nostra
veu, que els hi quedi clar que no
estem d’acord amb unes mesures
que només beneficien a uns
po(r)cs, que els hi quedi clar que
les estudiantes (el futur de la societat) hem dit prou i no volem ser
còmplices d’aquest circ.

Aquest cap de setmana milers de
joves vam sortir al carrer per
mostrar el nostre rebuig a les
retallades i a ser tractats com a
mercaderies.
Si no hi vas poder anar no et preocupis, aquest dijous 26 a les
12h a pl. Universitat tenim una
nova oportunitat per alçar la veu i
per treure la pedra contra les
tisores.

Estudiants, professors i treballadors estaran allà defensant els
teus drets, no et quedis al marge i
participa!
Si creus que les coses han de
canviar, si creus que els estudiants no han d’anar a la universitat
només a aprovar, si consideres
que en aquest món hi ha moltes
coses que són injustes, VINE
AQUEST DIMARTS A LA XERRADA INFORMATIVA que a les
12:00h organitza la delegació
d’estudiants a la Sala d’ACTES.
El nostre director Francesc
Roure, l’ex rector d’aquesta universitat i un estudiant ens
explicaran a tots i totes com ens
afecta aquesta crisi a l’ETSEIB i a
la UPC.

Manifestem-nos tots junts
dijous 26 de Maig a les 18h a
plç. St. Jaume per dir PROU!

PA S S A E L F U L L !
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d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

RETALLADES A LA UPC

Delegació d’Estudiants.ETSEIB. Edifici H, 1º.

Estimats habitants de l’ETSEIB,

Són temps de crisi. Una crisi
endèmica al sistema capitalista
que ataca de manera directa als
òrgans públics, tals com la sanitat
i la universitat. Però, hem estat
nosaltres, els estudiants, els professors i els treballadors, els culpables d’aquesta? La resposta és
rotundament no! Per més inri, els
mateixos que han causat tal
desastre econòmic (banquers,
polítics i especuladors) ens diuen
que s’han de fer retallades.

No obstant, aquestes retallades
que promulguen no segueixen
cap mena de coherència social ni
lògica (com seria rebaixar-se el
sou o eliminar certs privilegis dels
que gosen des de fa temps), sinó
que van encarades a afeblir la

www.delegacio.org / de.etseib@gmail.com

cobertura social i a disminuir la
qualitat dels serveis públics.

A la UPC hi ha una retallada del
pressupost general del 18,7%
(37,5M€) La retallada en el pressupost més gran des que estem
en democràcia. I això és traduirà
en que veurem reduïda la qualitat
docent de la nostra universitat
(Disminuirà el nº de professors
per alumne, la saturació de les
classe farà gairebé impossible l’atenció, les pràctiques seran cada
cop més precàries, etc.).

FULLONERO: dit d’aquell que permet que els seus impostos es regalin als bancs

En un sentit més social, el jovent
(estudiants o no) ens veiem abocats a una situació d’incertesa on
no sabem si trobarem una feina
digna coherent amb els nostres
estudis ( o directament una feina),
no tenim ni idea de quants anys
haurem de cotitzar per poder jubilar-nos, etc. Una cosa sí que
tenim clara i és que no ens podem
emancipar i que cada cop ens
costa més fer front a la ofensiva
neoliberal que comanden des de
dalt.

Aquí a l’ETSEIB les retallades
ens afecten severament. Hi
haurà una reducció del 7,8% en
els punts PAD. Aquests punts
són un índex de puntuació que
intenta tenir en compte el nombre
d’estudiants i professors, les
hores docents, l’activitat econòmica del centre etc.

L’ETSEIB és l’escola més gran de
la UPC amb més de 3300 estudiants i malauradament som la segona escola més perjudicada per
aquest sistema de puntuació. El
ràtio PAD/Estudiant és de 4,77
mentre que hi ha altres escoles o
facultats que obtenen valors de
pràcticament
12
punts

PAD/Estudiant. Els estudiants de
les escoles més grans de la UPC
som els més perjudicats a l’hora
de pagar la matrícula.
Veient com van les coses a casa
nostra, ens entendrem tots si
diem que tenim “dèficit fiscal” amb
la UPC.
Companys, com podeu veure el
nostre futur és descaradament
negre. Si és que es pot dir que
tenim algun futur.

Tenim una de les universitats
públiques pitjor finançades de
tot europa amb un 1,1% del PIB
dedicat a Universitats.
Centre
Punts PAD
FME
2488
ESAB
3371
EPSC
7813
ETSAV
7756
EPSEVG
7952
EPSEM
5476
EUOOT
3035
EET
9021
FIB
13212
ETSETB
10048
FNB
3278
ETSAB
13382
ETSEIAT
12793
ETSECCPB
9369
ETSEIB
15759
EPSEB
9829
UPC (Mitjana) 1345882

% Punts PAD
1.85
2.50
5.81
5.76
5.91
4.07
2.26
6.70
9.82
7.47
2.44
9.44
9.51
6.96
11.71
7.30
100

La mitjana de la OCDE és un
1,4% i hi ha païssos com
Suècia que arriben al 3,85%, a
tot això encar volen reduïr-ne
més la proporció.

Davant de tot això que podem fer
com a estudiants i com a futurs
treballadors?
ORGANITZARNOS i LLUITAR!

Estudiants
196
338
899
901
934
663
393
1168
1890
1580
525
2275
2247
1921
3303
2541
21773

PAD/Estudiant
12.71
9.97
8.69
8.61
8.52
8.26
7.73
7.72
6.99
6.38
6.25
5.88
5.69
4.88
4.77
3.87
7.31

FULLONERO: dit d’aquell que diu que sembra el futur aplicant retallades (o bons cops de falç ...)
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