
13 de Febrer de 2012

Delegació d’Estudiants de l’ETSEIB.

No cal ser massa espavilat per
veure que aquests 4 eixos que
pretén modernitzar l’EU2015 són
una farsa. Quina autonomia
universitària tenim si depenem
d’empreses per poder fun-
cionar? Quina llibertat
acadèmica tenim si s’està aco-
miadant a professors i els que
queden han de treballar en situa-
cions més precàries? Quina
rendició de comptes amb la
societat hi ha si s’està impedint
que tothom pugui accedir al
coneixement a costa de crear
desigualtats econòmiques?
Esperit crític? Esperit crític és
el que ens cal per dir PROU! Per
dir que no volem la consolidació
de l’EU2015 i per reclamar un
canvi de rumb vers el funciona-
ment de la universitat pública.

És per això que s’està tirant
endavant una nova vaga general
d’universitats el dia 29 de febrer.
Aquesta és una vaga conjunta
de Treballadors, Estudiantat i
Professorat, repeteixo per si de
cas: PROFESSORAT. És una
vaga per dir que ja està bé, que
deixin de prendre’ns el pèl i per

reclamar el que volem: UNA
UNIVERSITAT PÚBLICA I DE
QUALITAT!

Pots trobar molta informació
llegint el llibre que trobaràs en el
següent enllaç:

http://issuu.com/carla3/docs/
llibret_eu2015_actualitz2012
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d’un tros de full escrit ambmala bava, en va sortir ell

FULLONERO: dit del que encara pensa que Bolonya no és una farsa.PASSA EL FULL !
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Lector o lectora d’aquesta nova
edició del “Fullonero”, en les
següents línies intentarem
desvelar i transmetre què és
l’Estratègia Universitària 2015
(EU2015). De ben segur que
t’ajudarà a entendre perquè
s’estan fent totes aquestes
retallades indiscriminades a la
universitat i a on anirem a parar
si seguim per aquest camí.
Tot plegat no t’ha de sorprendre
ja que, com veuràs, la història es
repeteix: Unes poques persones
poderoses volen guanyar diners
a costa de la resta de persones.

Comencem pel principi:

Si t’adreces al web del ministeri
d’educació veuràs que l’EU2015
és una iniciativa impulsada pel
Govern d’Espanya l’any 2008.
L’excusa és modernitzar la
universitat seguint 4 eixos:
Autonomia universitària,
llibertat acadèmica, rendició
de comptes amb la societat i
esperit crític. Ehem... Oi que
sembla una gran idea?



[SabiEsQUè]
...totes les noticies rela-
cionades amb l’Escola i
que afectin als estu-
diants les pots trobar a
www.delegacio.org

...la vaga d’aquest 29-Fha està convocada per laPUDUP i secundada perCCOO.

... Durant aquests ú
ltims exàmens

la biblioteca de l’ETSEIB no ha

obert en cap de setmana i no hi ha

hagut calefacció a les sales d’estu-

di de les plantes 3,
4 i 9? Ah! Però

tranquils que som un Campus

d’Excel•lència!
...Sabies que s’han aprovat els nousestatuts de la UPC per menys d’un55%? I en aquests nous estatuts ini-cialment s’havia eliminat que a laUPC no es pogués fer recerca ambfinalitats bèl•liques?Finalment es va afegir a propostad’alguns estudiants i professors.

... una vegada més ens

prenen per inútils dient-

nos que no acomiaden,

que simplement no

renoven el contracte?

Doncs sota d’aquesta aparent
gran idea se’ns amaga que
l’EU2015 és el punt culminant
del famós Pla Bolonya i que
respon a les necessitats
d’empresaris i d’alts càrrecs
polítics però no a les necessitats
dels estudiants i treballadors.
Una vegada més, s’està duent a
terme una política privatitzadora
que a poc a poc va destruint una
pobre i dèbil universitat pública i
plural. Així que ens preguntem:
A on està aquesta rendició de
comptes amb la societat? Qui
és la societat? Les persones o
les grans estructures mercan-
tilistes que assetgen salvatge-
ment els serveis públics? La
resposta és clara.

Com bé saps, aprofitant l’actual
situació econòmica de crisi
s’està retallant la universitat
pública fins al punt en que
aquesta s’ofega econòmica-
ment. D’aquesta manera s’obre
la porta a que grans
corporacions vinguin a dir-nos
que ens poden salvar i donar
molts diners perquè són bons
d’esperit (ironia). Un clar exem-
ple és el Banco Santander que
paga totes les activitats culturals

de la UPC, o sigui l’Univers, a
canvi d’estar present als carnets
de tots els estudiants i de
“recomanar” (gairebé obligar)
que tot estudiant s’obri un
compte al seu Banc.

En tot aquest entramat d’acords
entre la Universitat i les empre-
ses hi juga un paper cabdal el
que s’anomena Consell Social.
Que no t’enganyi el nom, un
consell social respon a les
necessitats de les empreses i no
a les necessitats de la societat
compresa per estudiants i
treballadors. Sense anar més
lluny, el president del consell
social de la UPC ha defensat
públicament la pujada de
taxes als estudiants a l’acte

d’inauguració del curs univer-
sitàri el passat 7 d’Octubre.

Com veus, només falten 3 anys
per la consolidació d’aquesta
estratègia i ja estem patint les
conseqüències:

S’està acomiadant indiscrimi-
nadament als treballadors de la
universitat (principalment PAS i
alguns Professors). També s’es-
tan apujant les taxes de
matrícula dels estudiants i
reduint els serveis que dóna la
universitat (biblioteca, tanca-
ment de la universitat,
massificació d’aules...).

FULLONERO: dit del president del consell social de la UPC. FULLONERO: dit del que anirà a classe el 29-F.
Entrada de l’edifici Vèrtex a l’inaguració de curs el 7 d’octubre de 2012.


