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8 de Octubre de 2012

Manifest Convocatòria de Vaga per l’11 d’octubre

La PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat

Pública) convoca una vaga d’estudiants, amb el suport de PAS

i PDI, per al proper dia 11 d’octubre. Aquesta vaga servirà com
a detonant d’un curs protagonitzat per mobilitzacions en

resposta a la situació actual que es pateix a la universitat i al
sistema educatiu públics. Amb aquesta jornada volem fer

palesa la nostra responsabilitat de fer front als atacs constants

a la integritat de l’educació pública.

En el marc d’aquesta jornada de vaga, no només busquem aturar les classes i mostrar el nostre rebuig a les actuals polítiques

en matèria d’educació, sinó que també volem donar pas a una

nova etapa d’intensificació de la combativitat amb accions

directes per pressionar el govern, els rectorats i els deganats,

a més a més de plantejar un debat reflexiu sobre l’actual

model educatiu i la necessitat de transformar-lo per tal de

donar resposta a les necessitats socials. En aquest sentit, fem

una crida als i les estudiants a fer seva la lluita i a implicar-se activament en les assemblees de facultat i, igualment,
a les d’institut. Així mateix, convoquem tota la comunitat universitària i la resta d’etapes educatives a la manifestació

que tindrà lloc el dia 11 d’octubre a les 12h a Plaça Universitat amb la qual pretenem omplir els carrers per tal de

fer ressò de la nostra veu.

En el context socioeconòmic i polític en què ens trobem, els motius per mobilitzar-nos ens sobren: a grans trets, la

situació de crisi econòmica i les constants retallades posen en perill l’educació pública, degradant la seva qualitat,

accelerant la seva precarització i avançant forçadament cap a la seva privatització. La vaga universitària té també uns

objectius concrets. En primer lloc, fer front a l’elitització que comporten les noves polítiques de preus “establertes al
Decret Wert i al Decret de la Generalitat de Catalunya”, així com les profundes contrareformes que s’estan impulsant

en els programes de beques, alhora que fem camí cap a construir una universitat pública, gratuïta i d’accés universal.

En segon lloc, oposar-nos fermament a propostes com l’externalització del govern universitari, la supressió dels

òrgans de govern col•legiat (amb especials i greus conseqüències pel que fa a la participació de PAS i estudiants a la

institució), l’avanç del finançament privat a la universitat, etc. Aquest programa de reforma clarament neoliberal del
model d’universitat està ben expressat en els documents d’Estratègia Universitat 2015 o el més recent document

Informe de la Ponència (de la Comissió de Governança de Catalunya) per a l’estudi de la governança del sistema uni-

versitari de Catalunya.

Així mateix, reivindiquem una educació en llengua catalana ja que tots els pobles haurien de tenir el dret universal a
ser educats en la seva pròpia llengua.

L’11 d’octubre, buidem les aules, prenem els carrers!

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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11-O VAGA D’ESTUDIANTS.

Delegació d’Estudiants de l’ETSEIB

Arran del conjunt de retallades aplicades en matèria d’educació per CiU
a la Generalitat i el PP a l’Estat, la
comunitat universitària ha decidit
mitjançant la Plataforma Unitària en
Defensa de la Universitat Pública
convocar una vaga d’estudiants amb
el suport de PAS (Personal
d’Administració i Serveis) i PDI
(Personal Docent Investigador) pel
proper 11 d’octubre.

La proposta sorgeix de l’acord de
diversos sindicats estudiantils de perspectiva no Estatal (SEPC, Regüelta,

Darréu, Jaleo, Liga estudiantil
Galega, Ikasle Abertzaleak, AGIR,
Universidat, Yesca, etc.) que, concretament a Catalunya, es va materialitzar en un acord amb AEP per presentar la data de vaga a la PUDUP.

Sobren motius per secundar aquesta
convocatòria de vaga i més en el
moment en que es troba la
Universitat Pública, en general, i la
UPC, en concret. Ja s’han fet moltes i
en vindran moltes més, de totes
maneres no és cap argument per fernos desistir en la lluita per una
Universitat pública i de qualitat.
Quan diem pública, volem dir que
l’accés sigui assequible per tothom
independentment de la seva capacitat econòmica en contra del que es
deriva amb la nova pujada dels preus
del crèdit. Quan diem de qualitat,
ens referim a l’eliminació de la massi-

FULLONERO: dit de qui inaugura el curs acadèmic un dia de VAGA...

ficació de les aules, a l’ampliació de
les hores pràctiques de docència, a la
reducció de grups, l’augment de
beques i un increment de la inversió
per la correcta implementació de
Bolonya (i si no és possible que es
retiri) i a la millora del material
docent i de les instal·lacions amb les
que convivim. Volem remarcar
aquest incís o parèntesi narratiu
perquè no es banalitzin els conceptes
‘pública’ i ‘de qualitat’ ni siguin utilitzats amb altres fins.

A més, aquests atacs a la Universitat
Pública no es deriven d’una determinada conjuntura econòmica ni tan
sols d’una suposada crisi del sistema,
sinó de la ideologia neoliberal que
impregna la raó dels governants tant
de Catalunya com de l’Estat
Espanyol. I si no, com s’explica que la
comissió de governança creada al
Parlament de Catalunya hagi proposat un document de remarcada
tendència liberal on es des-democratitza la Universitat mitjançant la
supressió/remodelació de tots els
òrgans de govern mínimament representatius per la comunitat universitària? Com s’explica aquest apropament al sistema anglosaxó universitari? També per la crisi o potser pel
dèficit fiscal? Quina casualitat que en
aquest sistema les matrícules tinguin

preus desorbitats i la gent becada
són quatre privilegiats, quina casualitat que s’excusin un altre cop en la
crisi per imposar els seus irracionals
axiomes per fer més rics als rics i
pobres als altres.

Després de pagar un 66% més de
matrícula, de no tenir biblioteques
per estudiar ni sales d’estudi obertes,
d’assistir a classes massificades,
d’haver de fer pràctiques en grups de
15 per un mateix destil·lador, de no
atrevir-se a entrar al CPDA perquè
l’empresa privada que ho gestiona no
en dona per més, de veure com en

els indicadors socials apareix que els
rics cada cop tenen més (ja siguin
catalans o riojanos), de ser presents
en el rescat d’uns bancs culpables
del blanqueig de la majoria de deute
privat en públic perquè aquest sigui
assumit posteriorment per tot el
gruix de la societat (classe mitja,
baixa, funcionaris, estudiants,
autònoms, PIME’s); realment hi han
motius per tornar a sortir al carrer i
fer sentir la nostra veu, realment hi
tenim legitimitat moral i democràtica per fer tot el que calgui per aturar-ho, realment hi ha VAGA.
També s’ha convocat a tot l’estudiantat de l’ETSEIB a la manifestació
programada a Pl. Universitat per les
12h. A més 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!
Participa en aquesta jornada de
mobilitzacions!

FULLONERA: dit de l’empresa concessionària de l’espai de copistería que no dóna el servei que hauria de donar.
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