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Si l’Estat no vol donar el suport
necessari la universitat es veu
obligada a demanar ajuda externa (sobre tot si qui la dirigeix
tampoc vol exigir res del que
necessita/mereix). La universitat
es troba en aquests moments en
una situació de desigualtat clara.
Això fa que la seva independència estigui en perill, que es posin
per davant les necessitats de les
empreses davant de les de la
societat. Recordem que un dels
motius de l’existència de l’administració pública és el manteniment d’activitats que no donen
beneficis econòmics però són
necessàries. La universitat no és
ni ha de funcionar com una
empresa, sinó que és una
creadora de coneixement.

la decisió està en les mans
d’uns pocs...

Acció-Reacció!
Aquestes
mesures del Pla de Viabilitat
s’aproven al consell de Govern
de la UPC, si volem que no
s’aprovi, estiguem atents !!
El que queda clar, amb la trajectòria i experiència que ja portem
de retallades, és que aviat
quedarà poc de la universitat
que vam poder conèixer alguns
(i que tampoc era perfecta).

Que podem fer?

I després de tot això, encara no
hem parlat dels temes que
toquen directament als drets dels
treballadors: PDI i PAS. A tota la
comunitat UPC li toca de prop i
s’està mobilitzant per aquest
tema. Com ja hem dit, aquest
proper dia 16 és el dia definitiu i

PA S S A E L F U L L !

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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Delegació d’Estudiants de l’ETSEIB.

Potser recordeu que fa un parell
de mesos d’haver rebut un mail
(almenys a la safata de SPAM)
demanant-nos coses que es
podrien fer per reduir el pressupost de la universitat mantenint
la qualitat d’aquesta. El fet és
que la situació de la UPC és
pitjor que la de les altres universitats catalanes, enguany preveuen que s’arribarà a un dèficit
de 100 milions d’€. Aquest proper divendres 16 es votarà al
Consell de Govern sobre la
posada en marxa d’un conjunt
de mesures que van arribar a la
bústia del rector (o potser les va
pensar ell mateix). És el que
anomenen Pla de Viabilitat.

Augmentar (el que paguem)

Una de les primeres mesures
que semblarien lògiques de fer
seria demanar a la Generalitat
els milions que va pressupostar
però que no va donar. En
comptes d’això el que li demanarà serà poder pujar les taxes
i els preus de matricula als
estudiants.

FULLONERO: dit d’aquell que posa pràctiques el dia de la vaga

Fa un temps va córrer el rumor
que es pujarien les matricules
als repetidors de manera que a
la segona repetició es fes pagar
el total del preu real de l’assignatura a l’estudiant, a partir
d’aquest divendres i de cara al
curs 2012/2013 pot ser una realitat. A més, es proposa pujar el
preu d’alguns màsters fins al
30% del seu preu real, és a dir
pagar 55€ per crèdit quan normalment seria de 31,33€/crèdit.

Reduir (el que rebem)

Aquest any les escoles han
hagut de fer front a una retallada de punts docents, d’hores
de classe de professors. Això ha
provocat que les classes es
massifiquessin (un cas molt clar
és el de la generació pre-grau,
amb classes on assisteixen més
de 100 persones) i que s’eliminessin ALEs. Aquesta retallada
està de nou proposada.

sitat. I per als plans en extinció
també volen oferir assignatures
d’últims cursos de manera semipresencial.
Misteriosament
oferint-les d’aquesta manera i si
hi ha prou número d’estudiants
guanyen diners (Llavors per a
què serveix la taxa de semipresencialitat?).

Us serà coneguda la situació
que no es volia mantenir oberta
la biblioteca de l’ETSEIB els
caps de setmana i festius abans
de parcials. Aquest gener no
estarà oberta els caps de setmana. Per la de Campus Nord la
situació era la mateixa en principi, però finalment sembla que
no. La proposta sobre la taula és
la de tancar-les definitivament

els caps de setmana, sense cap
tipus de distinció.

També es vol reduir l’oferta de
beques d’aprenentatge (per a
estudiants que vulguin treballar
a la UPC) un 50%, una partida
que ja es van reduir al 2011 un
30%.

Externalització

Es vol estudiar l’entrada d’empreses
per
portar
les
instal·lacions
esportives,
l’UNIVERS, els parquings... I de
pas es vol deixar passar al món
empresarial de manera més
fàcil creant el Consell empresarial de la UPC.

Es busca la rendibilitat per sobre
de tot. Per tant aquelles assignatures i estudis que no tinguin
suficient nombre d’alumnes
seran eliminades o fusionades
amb altres, penalitzant la diver-

FULLONERO: dit d’aquell que li pugen la matrícula i no es queixa.

FULLONERO: dit de l’èlit PDI que no es mou.
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