
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN PERILL 
 

Què estàs esperant per moure’t d’una vegada?:  
 

Que t’hagin fet fora de la feina? Que s’ensorri tot? 
Que ja no puguis estudiar ni esdevenir professora perquè 

ets filla de la classe treballadora? 
 

La COS UB lluitem per: 
 

• Rebutjar l’elitització gradual de l’accés a la universitat per l’augment sostingut de 
taxes i per la davallada d’unes beques que no resolen les necessitats de l’alumnat 
treballador. És a dir, garantir l’accés universal i gratuït a la UB. 
• Debatre col·lectivament la funció de la universitat pública (la volem al servei de les 
necessitats transformadores de les classes populars) dins la societat catalana. 
• Reeixir en la continuïtat de la carrera docent i investigadora del professorat temporal, 
en l’estabilització del PAS i en la consecució d’unes condicions laborals i salarials dignes 
per a tothom que hi treballa que superi l’actual procés de degradació. 
• Superar el classisme de la universitat com a mitjà de reproducció ideològica i social 
del capitalisme i de la burgesia en el marc colonial espanyol i francès. La cultura 
acadèmica és sols un àmbit de la cultura, però barrar-ne l’accés pretén mantenir la 
gent en la ignorància. 
• Fer nostres models pedagògics antiautoritaris i emancipadors que ens eduquin en 
l’autogestió col·lectiva.  
• Tombar un model de governança que acabarà buidant de poder de decisió la 
immensa majoria de la col·lectivitat universitària per donar-lo al capital.  
• Posar fi a la transferència de recursos públics per a institucions d’educació privades.    
• Superar un sindicalisme burocratitzador, desmobilitzador i despolititzador. 
• Acabar amb la supressió gradual de línies horàries, graus i màsters per motius  
econòmics i ideològics.  
• Assolir una veritable transparència quant a pressupostos, sobresous, lloguers 
d’espais, adquisició d’equipaments (mobiliari, programari i material informàtic, etc.)... 
• Abolir la distància que hi ha entre com es representa mediàticament i 
institucionalment la UB, i l’experiència real de treballadores i estudiants. 
• Socialitzar, en efecte, la UB a fi de desenvolupar el coneixement científic com un 
mitjà per avançar en el procés de construcció d’una societat lliure, justa i sense 
classes. 
 

PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA I L’EMANCIPACIÓ SOCIAL 
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