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Per què fer vaga?Per què fer vaga?Per què fer vaga?Per què fer vaga?    
 

La situació a les universitats públiques no deixa d’empitjorar, primer sota el paraigües 
de l’anomenat Procés de Bolonya i ara sota el nom d’Estrategia Universidad 2015 
(EU2015) s’està mercantilitzant la universitat! 

És a dir, s’està posant la universitat integrada dins del mercat i, per tant, més al servei 
dels interessos empresarials que, evidentment, van a pel benefici econòmic! 

Si no es volgués posar la universitat al servei del món empresarial: 
- Quin interès podrien tenir els presidents i alts càrrecs de grans multinacionals (com 

Telefónica, APPLUS, Repsol, Leche Pascual, IBM, Endesa, etc...) en presidir Consell 
Socials d’universitats públiques que són, ni més ni menys, els òrgans encarregats de 
aprovar els pressupostos de les universitats? 

- Quin interès podrien tenir el Banco Santander, la SGAE o el Corte Inglés en fer 
convenis amb la UAB? 

Amb tot aquest panorama que ja ve de fa temps, se li suma la crisi amb la qual estan 
justificant: acomiadaments de PDI i PAS, augment desmesurat de les taxes... i, 
evidentment, la recerca de formes de finançament privat. 

Però el que no volen esmentar són els més de 100.000 € l’any que cobra el gerent de 
la UAB, els tripijocs d’alguns catedràtics que s’han muntat el seu negoci amb mestratges 
privats dins la UAB arribant a cobrar 120€ la hora! 

Ens volen fer creure que tot això és inevitable degut a la crisi econòmica que va 
començar el 2008, però de debò volen que ens ho creiem? 

- A finals del 2007 la Generalitat va fer els pressupostos pel 2008 sense incorporar 
50,9 milions d’€ de finançament a les universitats que havien estat acordats entre 
rectors/es i Generalitat mesos abans. 

- I encara podem anar més enrere: a 31 de desembre de 2005, segons la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, la UAB, la UB i la UPC ja tenien un dèficit acumulat de 
117,58 milions d’€! 

I encara hi ha més exemples que demostren que el desmantellament de la 
universitat pública no és un fet conjuntural sinó estructural i planejat amb 
molts anys d’antelació. 

Diners n’hi ha! I si no, que li preguntin a les entitats bancàries que han rebut 
milions d’euros de l’estat! Que li preguntin a la família reial! Que li preguntin als 
multimilionaris que tenen els diners ficats a les SICAV pagant només un 1% d’interessos! 

 
Per què de 48 hores?Per què de 48 hores?Per què de 48 hores?Per què de 48 hores?    
 

L’anterior vaga universitària (17 de novembre 2011) va ser només d’un dia però, tot i 
així, ja va provocar unes declaracions del Secretari d’Universitats on s’afanyava a dir que 
no hi haurà més tisorada a les universitats durant el 2012. 

La història ens ha ensenyat que les lluites, o són potents i llargues o no serveixen per 
aconseguir canvis substancials. Per això entenem que una vaga, o és indefinida, o 
no serveix per aconseguir cap canvi real. No obstant això, encara que no sigui 
indefinida sí que serveix per fer reflexionar i generar consciència del que està passant. 

En aquesta idea de tendir cap a la vaga indefinida, entenem que millor fer una vaga de 
2 dies que de un. Si aconseguim normalitzar vagues de 2 dies, potser d’aquí un temps 
passaran a ser de 3 dies, de 4... i qui sap si més endavant passaran a ser indefinides! 

Actualment, creiem que no hi ha el caldo de cultiu creat per convocar una vaga 
indefinida, però s’ha d’anar treballant poc a poc, i convocar una vaga de 48 hores creiem 
que és un pas important! 

 

NO PAGAREM LA SEVA ESTAFA!NO PAGAREM LA SEVA ESTAFA!NO PAGAREM LA SEVA ESTAFA!NO PAGAREM LA SEVA ESTAFA!    


