
 



Qui som? 
 
RevolucionaUB és una llista de representants estudiantils de la Universitat de Barcelona 
impulsada per l’agrupació de dones “Pan y Rosas” i l’agrupació estudiantil “No 
Passaran”. A la secció de joventut del diari online EsquerraDiari.cat podràs trobar els 
nostres articles i la nostra anàlisi sobre la Universitat i el moviment estudiantil.  
 
De totes maneres, no som una llista de representants qualsevol. No hem vingut a 
participar en l’escorcoll de la universitat pública per part dels grans empresaris aliats 
amb rectors i deganes. No tenim cap expectativa de què el sistema antidemocràtic de la 
universitat, controlat per les empreses, es pugui transformar des de dins. Els nostres 
esforços es centraran en expressar la nostra més rotunda crítica al interior d’aquestes 
institucions antidemocràtiques i fonamentalment per impulsar l’autoorganització 
estudiantil. En definitiva, estem aquí per revolucionar la universitat. 
 

Per què lluitem? 

 

1. Per una Universitat pública realment gratuïta i sense precarietat, fora les 
empreses de la Universitat! : 
 
Que la universitat sigui una institució vertaderament pública, gratuïta i universal. Volem 
fora les empreses privades i les institucions religioses de la universitat. Zero taxes de 
matrícula, universitat gratuïta per a tots i totes, per assegurar que la joventut de classe 
treballadora i els sectors populars també hi pugui accedir lliurement. Així mateix, és 
necessari l’augment d’ajudes i beques integrals, què cap estudiant es quedi fora per 
falta de recursos econòmics! Diners per a l’educació pública i no per al pagament del 
deute i el rescat dels bancs i de les grans empreses. Volem impulsar des de la universitat 
la lluita contra les lleis neoliberals que pretenen instaurar vertaderes universitats-
empresa, abaix la pujada de taxes, el pla bolonya i el 3+2. 
 

2.En contra de la universitat com a mecanisme de precarització: 
 
Perquè l’aplicació de les reformes neoliberals a la Universitat no únicament han afectat 
l’alumnat, sinó que han anat acompanyades d’una enorme precarització contra els 
treballadors i les treballadores dins de les facultats. Exigim que es posi fi a 
l’externalització dels serveis de neteja, copisteria i bar a la Universitat.  El personal 
docent també ha patit grans atacs envers les seves condicions laborals, és el cas dels 
anomenats “ professorat associat” un vertader nínxol de precarietat. En contra d’això, 
des de RevolucionaUB exigim que el conjunt del professorat passi a ser plantilla titular. 
De la mateixa manera, la Universitat reprodueix aquesta lògica envers als  alumnes a 
través de les famoses “beques de col·laboració” o les anomenades “pràctiques” als 
darrers anys del grau. Però la joventut no som una font de mà d’obra precària o 
gratuïta. 

 



 
3.Contra la universitat  masclista i patriarcal: 
 
Les dones tenen majors dificultats per accedir a llocs de docència i finançament en la 
investigació. Les feines pitjor remunerades i en pitjors condicions de la universitat 
segueixen sent realitzades per dones- la majoria d’elles migrants com les treballadores 
de la neteja. Per una altra banda, les dones s’enfronten a majors dificultats a l’hora 
d’estudiar. Per aquests motius proposem que s’estableixin mesures perquè les dones 
no abandonin els estudis per dur a terme una doble o triple jornada (laboral, estudiantil 
i de cures). Rebutgem l’actual protocol contra les agressions masclistes que invisibilitza i 
menysprea aquestes agressions, volem que la facultat reconegui que la violència 
masclista també es dóna a les aules, i que es prenguin mesures davant d’aquests fets. 
Impulsem la creació de comissions independents de dones i LGTBI independents de la 
casta universitària i patronal que siguin capaços de defensar-nos i vetllar pels nostres 
interessos. Volem que la s’elabori un protocol efectiu, subjecte a revisió, i que estigui 
elaborat per les mateixes dones i persones LGTBI, ja siguin alumnes, PAS, PDI o personal 
externalitzat. Alhora, moltes de nosaltres, treballadores i estudiants, ens veiem 
afectades per la manca de conciliació familiar i laboral, molts cops, ens veiem obligades 
a abandonar la nostra vida acadèmica o laboral per a fer-nos càrrec de les tasques de 
cures, per assegurar que cap dona es vegi més en aquesta situació exigim l’apertura de 
guarderies públiques i gratuïtes per a totes les dones que ho necessitin.  

 
4. Per un moviment estudiantil de base i realment democràtic: 
 
L’alumnat som la major part de la comunitat universitària, perà alhora som el sector 
menys representat als òrgans de govern de la Universitat. Som els i les que patim la 
implementació de mesures neoliberals a la nostra educació, per això és necessari que 
tots i totes ens organitzem per a posar en peu un moviment estudiantil de base i 
realment democràtic, que lluiti dins i fora de les aules pels interessos del conjunt dels 
estudiants. Per això volem potenciar la participació del conjunt de l’alumnat a les 
assemblees de facultat.  
 

5.Per una Universitat al servei de la classe treballadora: 
 
Des d’on es fomenti el pensament crític amb el sistema capitalista i l’ordre existent, al 
servei dels interessos socials. Des d’on s’impulsi l’autoorganització de les estudiants i la 
unitat obrera-estudiantil. Per posar en peu un gran moviment estudiantil, juntament 
amb les dones i la classe treballadora, capaç d’enderrocar aquest règim monàrquic, 
corrupte i antidemocràtic on un grapat de capitalistes s’enriqueixen a costa de la 
misèria de la majoria. 
 
 

 
 
 
 



6. Contra el 155 i per la llibertat dels presos polítics. Prou criminalització als 
CDRs!: 
 
Durant les últimes setmanes el cop institucional contra Catalunya per part del règim del 
78, mitjançant l’aplicació del 155, s’ha profunditzat de manera desmesurada. Per una 
part,Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i elsconsellerscontinuen a la presó, per l’altra esmanté 
la insistència d’extradir a Puigdemontdes d’Alemània, al qual no li espera un futurmillor. 
Però a hores d’ara l’ofensiva es redirigeix cap a l’esquerra, més concretament cap als 
Comitès de Defensa de la República (CDR), als quals se’ls acusa de delictes com 
 “rebel·lió” i “terrorisme”, una vertadera campanya de criminalització per a derrotar les 
aspiracions democràtiques del poble català. Aquesta amenaça recau sobre les espatlles 
de moltes de nosaltres, que ens vam organitzar per a defensar l’1-O i defensar el seu 
resultat als carrers. 
 
Davant d’aquesta onada repressiva, des de la candidatura anticapitalista RevolucionaUB 
creiem que l’única manera per acabar amb la repressió cap al poble català i fer efectiu 
el mandat legítim de l‘1-O és que el moviment estudiantil també prengui en les seves 
mans les demandes democràtiques  del poble català. 

 

 

 


