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UNIVERSITAT PÚBLICA, DEMOCRÀTICA I DE QUALITAT.  
 

 
1. PUNT 5 DEL MANIFEST:   

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social.  
 
 
2. TEMÀTICA I VERSIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Universitat pública, democràtica i de qualitat al s ervei de les classes populars. 
PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚMERO 04 (v 1.0)  
 
3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  
 
En l’actual context d’atac neoliberal contra els drets i les llibertats de les persones, a la 
universitat també es pateixen conseqüències. La precarització ha arribat a les aules i per fer-hi 
front hauríem de replantejar el paper de la universitat a la societat.  
 
La comissió de continguts va elaborar un document inicial on fa una proposta del paper que 
hauria de dur a terme la sectorial, entenent aquesta com una eina facilitadora per a generar els 
debats necessaris amb la comunitat universitària com també amb d’altres assemblees 
sectorials i territorials:  
 
Proposem que una de les tasques específiques de la sectorial d’universitats sigui la generació 
d’un ampli debat en el si de la comunitat universitària, i de forma relacionada amb la resta de 
sectorials i territorials del Procés Constituent, sobre el model d’universitat necessari al servei 
d’una societat que hagi conquerit la capacitat de decidir sobre el seu propi destí. En aquest 
sentit aquest debat ha de tenir com a objectius:  
 
-  Posar les bases en obert sobre els principis que han de regir una universitat al servei de la 

societat i de la superació de la crisi actual que entenem com una crisi social, cultural, 
política i econòmica.  

 
-  Generar materials que permetin convertir la qüestió universitària en un debat públic en el si 

de tota la societat i que puguin donar resposta a les peticions que es facin des d’altres parts 
del Procés Constituent.  

 
-  Anar cap a un procés constituent en el si de la universitat de transformació sobre noves 

bases de la seva realitat. 
 

Creiem adient, en aquest sentit, treballar de forma contínua per arribar a generar els debats 
necessaris que qüestionin l’actual model universitari i ofereixin una alternativa. Ens 
agradaria poder dialogar amb diferents col·lectius i moviments que treballen des de fa temps 
per regenerar l’educació superior i desmercantilitzar-la.  

 
Proposta:  
 
-  Entrar en contacte amb Tribuna Universitària per veure les possibilitats de col·laborar en la 

realització del Congrés Universitari Català, entès no com un acte clos en uns dies, sinó com 
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un Congrés allargat en el temps en el transcurs d’un any amb diversos debats que impliquin 
tant a tots els sectors de la comunitat universitària a nivell intern com a la resta de la 
societat.  

 
-  Com a inici d’aquesta tasca es proposa celebrar unes jornades al Maig/Setembre per 

programar i posar en comú el treball ja realitzat i generar unes primeres reflexions i 
materials que ens permetin posar les bases d’una reflexió que ha de tenir en compte tant un 
coneixement de la situació en la que estem actualment, com unes primeres idees sobre la 
situació cap on volem anar.  

 
-  Els diferents eixos temàtics d’aquestes jornades podrien ser:  
 

• Recerca  
• Docència  
• Organització de la universitat / Governança  
• Autonomia universitària /Relació amb els poders públics  
• Universitat i territori / Mapa de titulacions  
• Finançament / Taxes / Beques / Accés  
• El paper de la universitat a la societat  
• Situació sociolaboral dels treballadors i treballadores  

 
D’aquestes jornades haurien de sortir les bases del nou model universitari, per tant una de 
les propostes d’acció serà la preparació d’aquestes jornades. Per poder construir un model 
horitzontal caldrà comptar amb la màxima diversitat de veus a l’hora de debatre per tant 
serà important contactar amb les assemblees d’estudiants, de PAS i PDI, els sindicats, les 
plataformes i col·lectius en lluita de l’àmbit i amb la resta d’assemblees del procés.  

 
  

 
4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EL TEMA  
 
Eixos de debat de la Trobada Catalana d’Estudiants 2014:  
 
-  Història i funció de la universitat: 

http://trobadadestudiants.files.wordpress.com/2014/01/1-funciocc81-de-la-universitat-dins-la-
societat.pdf  

 
-  LOMCE: 

 http://trobadadestudiants.files.wordpress.com/2014/01/2-lomce.pdf  
 
-  Estratègia Universitària 2015: 

http://trobadadestudiants.files.wordpress.com/2014/01/3eu2015.pdf  
 
-  Accés a l’Educació: 

 http://trobadadestudiants.files.wordpress.com/2014/01/4-ccecc81s.pdf  
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ  
 
1. La investigació i la recerca ha d’estar finançada amb capital públic i el benefici que 

produeixi ha de revertir a la societat, no a les empreses privades.  
 

2. L’elaboració dels plans docents entre el professorat i els estudiants.  
 

3. Eliminació del consell social i organització assembleària (horitzontalitat).  
 

4. Eliminació del deute històric de la Universitat amb la Generalitat de Catalunya.  
 

5. Preparar unes jornades per un procés constituent a la universitat.  
 

6. Universalitat de les beques salari i gratuïtat de les matrícules.  
 

7. Aportament del finançament de l'Estat (no ingerència de capital privat) i autogestió des de 
tota la Comunitat Educativa, també dels espais, fer fora les empreses privades de la 
universitat.  

 
8. Condicions de treball dignes. 
 

 
 
6.- AUTORS:  
 
 
Col·laboració en idees, continguts i redactats: Sectorial d’Universitats del 
Procés Constituent  
 
 
Març 2014 
 


