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Notícia publicada a la web de la PMDUP
  
 

El passat 6 de març va tenir lloc la manifestació convocada per la Plataforma Mobilitzadora en
Defensa de la Universitat Pública per demanar la derogació de la LOU i els Reials Decrets, lleis de
l'Estat Espanyol destinades a implantar la reforma del Procés de Bolonya.
  
Durant aquesta setmana, diverses facultats de vàries universitats públiques catalanes han convocat
vaga arribant a paralitzar les classes. Les mobilitzacions van tenir especial incidència a la Universitat
Autònoma de Barcelona, amb seguiments de la vaga de fins el 90% tant d'estudiants com
treballadors, i d'una tancada el passat dimarts que els mossos d'esquadra, a petició expressa del
rector Lluís Ferrer, van reprimir amb violència causant desenes de ferits de diversa consideració. A
la Universitat de Barcelona la Facultat de Geografia i Història s'han paralitzat les classes durant tota
la setmana, i la Facultat de Física i Química i el Campus Mundet van convocar a la vaga tot el dia 6
de març.
  
La manifestació, que va aplegar a més de 10.000 estudiants, va partir a les 12h de la Plaça
Universitat de Barcelona, seguint pel carrer Pelai. Darrera dels i les estudiants hi havia una
manifestació dels treballadors de TMB en vaga, que va acompanyar-nos fins el passeig d'Isabel II.
En arribar a Rambles, per on estava previst continuar el recorregut, els Mossos d'Esquadra van
impedir el pas de forma violenta. Com a resposta, es va fer una sentada i es va llegir un manifest on
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es reivindicava el dret a la manifestació i es condemnava l'actuació del cos policial del passat
dimarts a la UAB.
  
Seguidament la mobilització va continuar per Plaça Catalunya, fins a Pla de Palau a través de Via
Laietana de forma pacífica. Davant de la Delegació del Govern es va enterrar simbòlicament la
Universitat Pública, les Diplomatures i les Llicenciatures i es va llegir el manifest de la convocatòria.
A part dels portaveus de la PMDUP, a l'acte final també hi van participar diversos representants de
la comunitat educativa, com el professor d'Economia de la UB Ramon Franquesa, referint-se a la
progressiva mercantilització de la universitat, o la portaveu del sindicat USTEC, que va reivindicar
que la privatització també s'està estenent a l'ensenyament secundari a través de la LEC i convocant
a la unitat d'acció a tots els sectors de l'ensenyament.
  
 

  
Des de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública instem als equips directius
de les universitats, al govern de la Generalitat i al Ministeri d'Educació a que escoltin les
reivindicacions dels estudiants i que paralitzin la implantació de la reforma del Procés de Bolonya
derogant la LOU, els Reials Decrets de crèdits ECTS i de graus i màsters, que s'aturi la creació de la
futura LUC, i que s'obri un procés de debat públic, democràtic i transparent sobre el model
d'universitats.
  
PER UNA UNIVERSITAT VERITABLEMENT PÚBLICA I DE QUALITAT, PROGRESSISTA I
TRANSFORMADORA, PARTICIPATIVA I DEMOCRÀTICA, CATALANA I MULTICULTURAL,
ECOLOGISTA I NO SEXISTA!
  
DES DE LES ASSEMBLEES LLUITEM PER LA PÚBLICA!
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Aparicions a la premsa i vídeos
 
 Notícies: 
  
Público
  
El País
  
El Periòdico
  
La Vanguardia
  
Avui
  
 Vídeos: 
  
http://www.3cat24.cat/video/304259/altres/Les-aules-buides
  
http://www.3cat24.cat/video/302449/altres/A-favor-i-en-contra-de-Bolonya
  
http://www.3cat24.cat/video/303609/altres/Les-raons-dels-estudiants-contra-el-Pla-Bolonya
  
http://www.3cat24.cat/noticia/261277/altres/Els-Mossos-desallotgen-uns-estudiants-tancats-a-la-UAB
-contra-el-Pla-Bolonya
  
http://www.3cat24.cat/video/301919/altres/Els-estudiants-entren-al-rectorat
  
http://www.3cat24.cat/noticia/261515/altres/Els-estudiants-demanen-la-dimissio-del-rector-de-la-UAB
-lendema-del-desallotjament-per-la-forca-dels-Mossos
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http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=489426&idseccio_PK=1021
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