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Resum:
Un grup de 24 professors de totes les universitats públiques catalanes ha subscrit un manifest que, sota el títol Per una universitat pública

al servei de tota la societat, insta a no confondre el procés de Bolonya amb els interessos privats de les empreses de sotmetre el futur de la

universitat als seus interessos. El manifest, que es va fer públic ahir, alerta de la voluntat de certs agents, entre els quals destaca una part de

la universitat i dels mitjans de comunicació, que amb el pretext de l'espai europeu d'ensenyament superior per fer anar la universitat en la

direcció que els interessa. L'escrit de denúncia està avalat per noms propis com ara l'exrector de la UPC Josep Ferrer, que ja havia mostrat

el seu rebuig als canvis que es plantegen, i el prestigiós historiador Josep Fontana.
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Professors d'universitat insten a no confondre el procés de Bolonya i els interessos privats

Article publicat al diari El Punt
  
G.A.. Barcelona
  
Un grup de 24 professors de totes les universitats públiques catalanes ha subscrit un manifest que,
sota el títol Per una universitat pública al servei de tota la societat, insta a no confondre el procés de
Bolonya amb els interessos privats de les empreses de sotmetre el futur de la universitat als seus
interessos. El manifest, que es va fer públic ahir, alerta de la voluntat de certs agents, entre els quals
destaca una part de la universitat i dels mitjans de comunicació, que amb el pretext de l'espai
europeu d'ensenyament superior per fer anar la universitat en la direcció que els interessa. L'escrit
de denúncia està avalat per noms propis com ara l'exrector de la UPC Josep Ferrer, que ja havia
mostrat el seu rebuig als canvis que es plantegen, i el prestigiós historiador Josep Fontana.
  
Els 24 docents denuncien l'existència d'una campanya adreçada a «desprestigiar la universitat
pública», augmentar els costos per accedir-hi i supeditar els programes educatius als interessos
empresarials. El manifest apareix, segons indiquen els seus creadors, per alertar sobre aquesta
campanya, «amb la qual es pretén que el sistema universitari perdi el caràcter de servei públic»
  
Segons s'afirma, aquestes tesis s'han anat repetint en els darrers mesos. De fet, el manifest cita el
document del Círculo de Empresarios Una universidad al servicio de la sociedad, editat el desembre
del 2007 i que és recordat per molts dels detractors del procés de Bolonya. En aquest article,
s'afirma que «no es tracta d'inserir la universitat en el marc de l'estat del benestar [...] sinó d'integrar
la universitat de manera més decidida en el teixit econòmic i productiu». En vista de l'augment de la
presència d'aquests plantejaments, els docents diuen que el moment actual planteja una disjuntiva:
«millorar a fons el funcionament de la universitat pública o posar-la al servei d'interessos privats
imposant-li com a únics criteris de govern i de gestió els propis de l'empresa privada». Ells opten
clarament per la primera opció i indiquen que cal formar els universitaris no només perquè treballin
per al sector privat sinó «per a una gran varietat de funcions que necessita la societat».
  
Un altre dels perjudicis d'aquesta campanya, que, segons expliquen, duen a terme «el Círculo de
Empresarios, una part de la premsa, representants de les universitats privades i fins i tot persones
que exerceixen càrrecs de màxima responsabilitat en universitats públiques», és l'increment dels
costos de matrícula, cosa que allunyaria l'ensenyament superior d'aquells que tenen menys
recursos. Com a contraproposta, els 24 docents proposen l'obertura de la universitat a tothom amb
l'augment de les beques salari i el nombre de residències estudiantils, i l'abaratiment del transport
públic per als joves com a mesures més destacades. Igualment, l'escrit defensa el model de govern
de les universitats i refusa la presència d'empreses en la presa de decisions com a condició
indispensable per mantenir l'autonomia universitària.
  
Posició pública
  
En el capítol de peticions, els docents signants del pacte demanen als màxims responsables de les
universitats públiques que prenguin un posicionament clar i públic en defensa de les universitats,
cosa que reclamen també al govern de la Generalitat. Entre els qui subscriuen el manifest hi ha
alguns noms de gran relleu com ara l'exrector de la UPC Josep Ferrer i l'historiador Josep Fontana.
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