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#28F Vaga d’universitats

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

FULLONERO:  Dit d’aquella acadèmia que va ser espiada per Método 3.
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Des de la situació en la qual ens
trobem i a causa de l'empitjora-
ment continu dels nostres drets
com a estudiants, el pròxim dijous
28 de febrer es convoca una vaga
estudiantil. “Una altra?” pensareu
alguns, però aquesta és tan
necessària (o més) que qualsevol
de les altres que l’han precedit. La
jornada de vaga i mobilitzacions
ha estat convocada per la
PUDUP, la Plataforma Unitària en
Defensa de la Universitat Pública,
una assemblea on hi són pres-
ents tant l’estudiantat com els tre-
balladors de la universitat.
La recolzen pràcticament tots els
sindicats, també els estudiantils,
com 
l’AEP o el SEPC (Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans) que alhora promou el
seguiment a diferents capitals
catalanes com Barcelona,

València, Lleida, Mallorca…
Aquesta vaga ens mobilitza conc-
retament contra la nova llei Wert,
un document totalment anti-
democràtic tant pel seu procés
d’elaboració, on no s’ha tingut en
cap cas l’opinió de la comunitat
educativa, com pel nou model
d’organització dels centres
docents, que aposta per una
direcció nomenada a dit per
l’Administració i que té poders
absoluts sobre la gestió del cen-
tre. 
En el context català en particular,
és un atac directe a la nostra llen-
gua ja que sota l’excusa de
l'eufemisme de “eliminar el mono-
lingüisme de les aules” intenta
suprimir el català dins l’àmbit de
l’educació i fer desaparèixer l’ac-
tual model d’immersió lingüística
que tants anys portem mantenint
amb grans resultats. 



[SabiEsQUè?]
Aquests dies s’estan fent les

jornades de “La Uni al Carrer”,

un conjunt de xerrades de pro-

fessors universitaris rela-

cionats amb la problemàtica

actual.

Ja s’ha obert el mercat d'inter-canvi per aquest quatri! és unservei que ofereix la Delegaciód'estudiants a tots els alumnes,on es cedeixen llibres de difer-ents cursos mitjançant l’inter-canvi per algun altre llibre de lacarrera.

L’empresari Joaquim Boixa-

reu, imputat pel cas Nóos, con-

tinua presidint el Consell

Social de la UPC malgrat que

el seu mandat ja ha expirat?

S’han organitzat nous calen-daris pel grup d’escalada! Eldimecres que ve, estarem almigdia al Boulder, passa’t-hi iinformat d’altres activitats ques’hi munten!

Fa 30 anys que l’escola

cau a trossos.

És per això, que un cop més con-
fiem en aquesta jornada de vaga
d’instituts i universitats per
reivindicar els nostres drets:

- Per oposar-nos a la progressiva
privatització de la universitat; ja
que es promou un finançament
privat de la investigació, la qual es
regirà per uns interessos concrets
al servei de les empreses;

- Per no haver de pagar en cada
matrícula unes taxes inassumi-
bles per a la majoria de nosaltres,
fet que comporta una elitització
de la universitat, tot restringint-la
a les classes benestants. En
aquesta escola, cal contextual-
itzar a més aquesta pujada de
taxes amb l’obligació de cursar un
màster amb preus desorbitats per
tal de poder especialitzar-nos,
segons el nou pla d'estudis;

- Per evitar la pèrdua continuada
de serveis de la universitat, tot
precaritzant-la i eliminant-ne llocs
de treball necessaris. No es pot
aspirar a la qualitat i l'excel•lència
amb mesures de precarització
laboral i de reducció del nombre
de professors i de personal d'ad-
ministració i serveis.

Per tant, t’animem que surtis al
carrer aquest dijous per poder fer
front a aquesta dictadura de cri-
teris economicistes que només
busquen el benefici d’algunes
esferes privilegiades. Però no
volem que la lluita es quedi aquí:
som conscients que un dia de
vaga no té efectes reals si no es
continua apostant pel combat dia
a dia per poder evitar així una
educació (i en concret, una uni-
versitat) al servei de poders pri-
vats per tal de finalitzar amb els
35 anys de discursos manipu-
ladors.

D’aquesta manera tampoc
defensem un model anterior, sinó
que creiem en l’organització per
assemblees de treballadors i
estudiants per  tal de reconstruir
la Universitat Pública,  exigint que
no se'ns imposin les reformes
sinó que aquestes siguin fruit de
decisions conjuntes que neixin de
la pròpia comunitat universitària i
de la societat, i que tinguin pres-
ent l'interès col•lectiu de la ciu-
tadania i la funció de la universitat
com a servei d'interès públic. 

D’aquesta manera veiem neces-
sari que continuem treballant tots
junts per poder garantir una uni-

versitat digna i per a totes, amb
una feina de base que hores
d’ara és tan necessària. 

Volem garantir un futur digne per
nosaltres i les següents genera-
cions que vindran, a partir d’una
educació pública, popular i de
qualitat ja que:

“L'educació no és un negoci,
és un dret”.

Creiem que sobren motius per
convocar a l’estudiantat de
l’ETSEIB la manifestació  progra-
mada a Pl. Universitat a les 12h.
A més, sortirà una marxa des de
Palau Reial a les 10:30, animeu-
vos!
Tot i que no participeu a la vaga,
és necessària la presència de
totes a la manifestació!
També dir-vos que la nit anterior
s’ocuparà l’ETSEIB per poder
preparar la jornada del dia
següent, però d’una manera
diferent:
- 18h: Xerrada sobre la crítica

situació actual de la nostra uni-
versitat.

- 20h: Passi de documental.
- 22h: Concert reivindicatiu per

amenitzar el sopar de germanor.

FULLONERU: Dit d’aquell que arregla els fonaments de l’estructura amb quatre reixes.


