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Manifest: Per un canvi en la política universitària catalana

El propòsit  d’aquest  Manifest és  demanar el teu suport  per expressar col·lectivament el
rebuig  a  algunes  polítiques  universitàries  que  està  desenvolupant  la  Generalitat  de
Catalunya  des  de  fa  temps  i  que  s’han  traslladat  a  la  UB.  S’està  fent  servir  la  crisi
econòmica com a coartada per introduir un canvi en el model universitari que no garanteix
ni la seva qualitat ni el seu futur. A més de posicionar-nos en contra, volem demanar una
política universitària que eviti l’ofegament del sistema universitari català. Aquest Manifest,
amb  el  recolzament  que  rebi  per  part  vostra,  serà  enviat  als  responsables  polítics,  als
responsables acadèmics i als mitjans de comunicació.

Volem posar de manifest el nostre desacord amb les següents polítiques impulsades des de
la Generalitat de Catalunya:

1. La voluntat de reduir el nombre de professorat permanent universitari. 
2. L’atac  continuat  al  professorat  funcionari.  El  funcionari  s’ha  convertit  en  una

espècie en perill d’extinció.
3. El malbaratament de recursos econòmics en projectes que no atenen a les necessitats

reals de les Universitats ni de la societat.
4. La continua precarització de les condicions de treball i salarials del professorat. 
5. El manteniment i utilització de borses de professorat laboral precaritzat.
6. L’extensió de la sospita sobre la qualitat del treball realitzat des de la Universitat

pública.
7. La falta d’una aposta ferma i intel·ligent per la Universitat pública.
8. La  utilització  recurrent  de  l’excusa  estatal  com  a  forma  de  defugir  de  la

responsabilitat  que  té  el  Govern  català  sobre  les  Universitats  públiques  a  casa
nostra.  El  ministre  Wert  moltes  vegades  no  inventa  res,  sinó  que  copia  de  les
iniciatives catalanes.

Demanem al Govern català una aposta clara per la Universitat  pública,  un finançament
adequat i el reconeixement de la importància social, econòmica i cultural de la Universitat.
Estem tips  de  la  continua retallada  salarial  que consolida  un  atac  constant  a  la  funció
pública i a la tasca que desenvolupa el professorat universitari.

Al Rectorat de la UB li demanem un compromís clar en la defensa del model d’Universitat
pública, que passa en aquests moments per:

1. Apostar per oferir a tot el professorat la possibilitat real d’una carrera acadèmica.
2. Establir  una política de professorat  que eviti  fer  de la  carrera  acadèmica un joc

d’atzar. 
3. Negociar  i  establir  criteris  d’estabilització  del  professorat  precari.  Cal  un  pla

d’estabilització.
4. Mantenir els llocs de treball com a garantia de qualitat acadèmica.

Salutacions cordials
JPDI – UB 
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