
COMUNICAT DE l’ ASSEMBLEA DE LA TANCADA A l’ETSEIB 

D’acord amb les darreres mobilitzacions estudiantils vers el procés d’implantació de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i tal i com altres universitats han 
manifestat en successius referèndums sobre aquest tema, des de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), ocupada aquesta nit a dia 10 
de març de 2009, volem fer públics els següents resultats del referèndum celebrat avui a 
tota la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sota la pregunta “S’ha de congelar la 
implementació de l’EEES i obrir un debat ampli sobre el futur de la universitat 
pública?”: 

Total censats a la ETSEIB: 3449 estudiants 

Participació:   32.39% 

Sí    89.70% (1002) 

No    4.66% (52) 

NS/NC    5.19% (58) 

Nul    0.45% (5) 

 Aquest resultat posa de manifest que un gran nombre d’estudiants (més de cinc 
vegades la participació a les darreres eleccions a junta d’escola, un total de 5,77% de 
l’alumnat) es posiciona en contra de l’actual reforma universitària, coneguda 
popularment sota el nom de “procés de Bolonya”. Per això, avui dimarts 10  ha estat 
ocupada l’ ETSEIB, amb la participació de la resta d’assemblees d’estudiants del 
Campus Diagonal, com a mesura de visualització i de agitació de cara a la mobilització 
estatal del proper 12 de març, la convocatòria de la qual a Barcelona és a les 12 hores 
a Plaça Universitat.  

Volem manifestar que mantindrem aquest espai ocupat per a desenvolupar tasques de 
difusió, agitació i coordinació de cara a la mobilització esmentada i fins que 
l’assemblea ho consideri oportú, i a més reivindiquem que la problemàtica lligada a la 
convergència europea dels estudis superiors no només afecta a les carreres humanistes, 
sinó que suposa un perill compartit pels ensenyaments de caire tecnològic, com ha 
quedat palès tant en els resultats abans esmentats en el referèndum d’avui com en les 
darreres mobilitzacions estudiantils de la branca de les enginyeries.  

Per un moviment unitari en contra de la privatització de la universitat, des de l’ETSEIB 
fem una crida a totes les carreres científiques a que analitzin, reflexionin i no tinguin 
por a manifestar-se, doncs les cartes estan sobre la taula! 

Ciències i humanitats, unides en la lluita per la paralització de l’EEES i contra les 
ingerències neoliberals en l’ensenyament! 

12 de març, totes al carrer! 
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