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Any rere any, la comunitat estudiantil ha persistit en denunciar l’atac sense precedents a l’ensenyament 
públic que suposa l’aplicació de les lleis educatives (LOU i LOE ), com a eines de la mercantilització de 
l’ensenyament, es a dir, tractant l’educació com una mercaderia  més i no com un dret social . 

L’últim pas del Ministeri representa un salt qualitatiu: l’aprovació del Reial Decret sobre l’Ordenació dels 
Ensenyaments Universitaris que elimina les actuals llicenciatures i diplomatures , i instaura el 
model de divisió “Grau-Màster-Doctorat”. Aquest RD estableix el Grau com a formació general bàsica amb 
continguts devaluats, sense gairebé atribucions i especialitzacions, que queden reservats pels Postgraus. 

A la Universitat, la mercantilització s’està portant a terme mitjançant l’aplicació de la LOU (Llei Orgànica 
d’Universitats) –complementada amb la LUC (Llei d’Universitats de Catalunya)- i el Reial Decret, que 
pretenen implantar l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). El procés de Bolonya suposa un 
canvi radical en el model universitari: privatitza,  mercantilitza i elititza l’ensenyament 
superior . És una reforma al servei de la patronal catalana, e spanyola i europea; és una 
reforma que vol fer negoci sobre les esquenes dels treballadors i restringir l’accés dels 
estudiants de classe treballadora a l’educació supe rior.   

Insistim que el procés de Bolonya no està implantat encara  i que per a fer-ho és necessari que 
cada Estat aprovi lleis per a la seva aplicació. Per això lluitem per la derogació de la LOU, la LUC i els 
Reials Decrets per aturar l’EEES. D´una banda es limitarà enormament l´accés a la universitat, i 
s’empitjoren les condicions de treball . L’ensenyament secundari ha de patir també una important 
transformació, en base a la segregació dels estudiants (LEC i LOE). 

L’ensenyament públic ha degenerat enormement els últims anys i tothom està d’acord que és necessari 
un canvi. No obstant això, les actuals reformes són  el contrari del que necessita un sistema 
educatiu de qualitat.  Per això exigim la paralització del procés de Bolonya, la de rogació de les lleis 
d’educació i que s’obri un procés democràtic i ober t de debat on participin paritàriament 
estudiants, personal docent, investigadors i trebal ladors d’administració i serveis  

No podem oblidar que els principals responsables  han estat els dos últims governs: el del PP, per 
aprovar la LOU i el del PSOE per no complir la seva promesa electoral de derogar-la i per continuar aquest 
camí amb el Reial Decret, correspost pel govern de la Generalitat. Tres dies abans de les eleccions 
estatals, volem denunciar a tots els partits polítics institucionals sense excepció (PSOE,IU, ICV, PP, CIU, 
ERC,etc) per haver votat al parlament espanyol a favor de l’actual procés de privatització, mercantilització i 
elitització de la universitat pública. 

Per tot això, la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP) –formada per les 
Assemblees de Facultats i els sindicats d’estudiants AEP i SEPC-, convoquem unes jornades de lluita 
estudiantil amb manifestació central a Barcelona pel dia 6 de Març. També fem una crida a professors, 
becaris, investigadors, personal d’administració i serveis, a la totalitat de la comunitat estudiantil i, en 
general, a tota la societat a participar i donar suport a aquesta lluita que ens afecta a tots. 

 

PER LA PARALITZACIÓ DEL PROCÉS DE BOLONYA! 

PER LA  DEROGACIÓ DE LA  LOE, LA  LOU, LA  LUC I ELS SEUS REIALS  DECRETS! 

FORA EMPRESES DE LA UNIVERSITAT! 

NO A LA SEGREGACIÓ A LES ESCOLES! 

PER UN ENSENYAMENT EN CATALÀ, PÚBLIC, GRATUÏT, LAIC I DE  QUALITAT! 
 

Consulta el manifest sencer i adhereix-te  a  www.universitatpublica.org  

PLATAFORMA MOBILITZADORA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PU BLICA 
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