
CRIDA A UN DIÀLEG SOBRE EL MODEL DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA 
 
Les estudiantes i els estudiants que estem participant en l’ocupació del Rectorat de la UB, volem 
fer arribar el nostre posicionament pel què fa la reunió realitzada en el dia d’ahir amb la 
comissionada de universitats i el President de l’ACUP i Rector de la UPF i el Rector en funcions 
de la UB, així com les condicions pel què fa l’ocupació del Rectorat de la UB. 
 
Volem aclarir que la reunió d’ahir només va servir perquè les i els estudiants féssim arribar les 
nostres demandes a l’administració publica i als rectors de les universitats públiques catalanes, 
però aquesta reunió va finalitzar sense un compromís ferm per part del representant de l’ACUP i 
de la Generalitat de Catalunya de començar a establir els canals de com fer avançar aquest 
diàleg i poder formalitzar-lo en quelcom productiu. Així no es va establir un nou dia de reunió, ni 
quins seran els espais ni els mecanismes per facilitar la comunicació per avançar en el diàleg 
demanat per les i els estudiants. Per tant aquesta de nou fou una reunió on no es van prendre 
compromisos formal en aquest sentit, ni en cap de les demandes que les i els estudiants varem 
plantejar. 
 
Per aquest motiu volem fer públics els plantejaments que les i els estudiants varem exposar a la 
reunió d’ahir. D’una banda es va deixar ben clar que les i els estudiants demanem que es 
generin espais de debat i diàleg perquè es defineixi quin model de universitat volem i 
necessitem. En aquest sentit entenem que per part de l’administració i dels rectors de les 
universitats públiques catalanes ha d’existir un compromís ferm, clar i públic en potenciar aquest 
debat i diàleg, així com les finalitats del mateix, ja que no es pot tractar aquest diàleg d’un parlar 
per parlar. Creiem que aquest compromís amb el debat i el diàleg passa per definir: 
 

- Que es vol aconseguir amb tot aquest procés, així com els temes a debatre, entenent 
que hauria de servir per definir un model de universitat pública on es garanteixin els 
recursos econòmics i humans per què l’ensenyament sigui de qualitat. 

- Com es vol portar a terme aquest debat, fet pel qual s’haurà de definir una metodologia 
per portar a terme tot el procés. 

- Quan es vol portar a terme el debat i marcar una temporització del mateix. 
- Qui ha de participar, entenent que en el mateix han de ser-hi present amplis agents 

socials, a més dels membres de la comunitat universitària i les administracions. 
 
Les i els estudiants volem animar aquest debat i diàleg perquè es defineixi de forma conjunta 
entre totes i tots els participants el model de universitat que el nostre país vol i necessita. Perquè 
aquest diàleg es realitzi en un ambient i condicions idònies fora oportú que es retirin els 
expedients a les 31 companyes i companys de la UAB imputats per la seva lluita i compromís en 
defensa de la universitat pública. 
 
Igualment no tindria cap mena de sentit fomentar un debat a nivell nacional i amb una àmplia 
participació social i que d’altra banda i simultàniament es continuï amb el procés d’implementació 
de l’EEES, per tan demanem la paralització del mateix. 
 
Finalment demanem que les i els rectors de les universitats públiques catalanes preguntin als 
membres de les seves universitats (professorat, alumnat i PAS) quin és el seu posicionament 
respecte al procés d’implementació de l’EEES. 
 
Les i els estudiants que estem ocupant el rectorat de la UB mantindrem l’ocupació de l’edifici fins 
que hi hagi un compromís ferm pel què les condicions exposades anteriorment pel què fa el 
diàleg i les altres demandes que volem fer públiques. 
 


