
Edifici Eureka de la UAB 

Any rere any veiem com les empreses estan entrant cada vegada amb més 

força a les universitats. Un cas bastant escandalós és l’Edifici Eureka que 

acull a un gran nombre d’empreses. 

Va costar 8,5 M€! i va ser inaugurat durant el curs 2009/2010 (moment 

en el qual la UAB tenia un dèficit d’uns 50 M€!!) amb la UAB  com una de 

les impulsores i fent gala de tenir aquest edifici dins del seu Campus. 

Segons ells: l’Edifici Eureka és un espai per a la transferència de 

coneixement i tecnología a la societat. 

Aquesta frase que pot sonar bé, a la pràctica significa que el coneixement 

(nous descobriments,...) que es generi es transferirà a les empreses (que 

eufemísticament anomenen societat). Aquestes van a pel benefici privat i ja 

sabem com acaba tot això... 

Una de les empreses que ha entrat amb més força en aquest edifici és la 

multinacional Henkel, amb un benefici net de 1.253 M€ el 2011!! un 

12% més que el 2010!! 

Mentre les universitats retallen per totes bandes dient que no hi ha 

diners, a la vegada llepen el cul a grans multinacionals amb beneficis 

milionaris per a què vinguin a fer el seu negoci!! 

A més de permetre que empreses externes entrin a la UAB, l’Edifici Eureka 

també és un caldo de cultiu per a la creació de noves empreses 

anomenades spin-off. 

En resum, tot segueix la mateixa línea: 

LA PRIVATITZACIÓ DEL CONEIXEMENT! 

PROU HIPOCRESIA!    PROU MERCANTILITZACIÓ! 
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