INTRODUCCIÓ
AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA I A LA RESTA DE DOCUMENTS

El Manifest de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública
consta de dues parts, una primera on es feia un analisi de la situació de la
universitat a Catalunya, i una segona on es plantejaven un seguit de
reivindicacions i propostes per tal de subsanar les deficiències detectades.
Aquest Manifest va ser el·laborat durant el curs 1995-96 per part de la Plataforma i
va rebre el suport dels representants dels estudiants, del PAS i del professorat.
Durant el curs 1997-98 va ser ratificat altre vegada per les assemblees de base de
la Plataforma, que hi van introduïr alguna petita modificació.
El Manifest també ha estat aprovat pels Clàustres de la Universitat Autònoma de
Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya; així com per nombroses
Juntes de Facultat de diverses universitats.
Abans de la onada d'informes que han sorgit els darrers dos anys, el Manifest de
la Plataforma va representar un dels anàlisis més clarividents de la situació de la
universitat a Catalunya. En molts punts s'anticipava al seu temps, anunciant
situacions que s'han fet més evidents amb el pas dels anys, tan a nivell mundial
(per exemple la globalització econòmica) com a nivell universitari (per exemple la
importància i la desigualtat existent en els tercers cicles, la retallada democràtica
-fonament de la nova Llei d'Universitats- o la socialització de costos amb el
finançament cap a les privades).
Pel que fa a les reivindicacions que ens plantejavem el 96, algunes poques han
estat assolides, però moltes d'elles segueixen encara vigents i també n'hem hagut
d'incorporar de noves. Tanmateix, si quan va apareixer el Manifest se'ns va titllar
d'utòpics i de plantejar propostes irrealitzables, actualment cada cop són més els
polítics i les institucions que, total o parcialment, coincideixen amb la necessitat de
les nostres propostes. Materialitzar-les és qüestió de temps.
Des de l'any 98 des de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat
Pública s'ha optat per a deixar el Manifest com un marc general i per anar-ne
desenvolupant punts concretes amb documents específics per a cada tema. Així,
en un principi, per analitzar la nostra proposta, cal adreçar-se al document concret
d'aquell tema, recorrent al Manifest per a tenir una visió més global o per aquells
temes sobre els quals encara no hem el·laborat documents concrets.
Barcelona, setembre de 2001.

