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Resum:

Ahir dia 2 de desembre es va presentar la campanya Universitat per a tothom, una iniciativa per denunciar els atacs en finançament i

democràcia que la universitat pública ha patit històricament.

  

El manifest, elaborat per estudiantat de diverses universitats i àmbits, compta amb el suport de professorat i PAS, fa propostes per millorar

l'ensenyament superior i és obert a adhesions a través de la web.
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Presentació de la campanya Universitat per a tothom

Ahir dia 2 de desembre es va presentar la campanya Universitat per a tothom, una iniciativa
per denunciar els atacs en finançament i democràcia que la universitat pública ha patit
històricament.
  
El manifest, elaborat per estudiantat de diverses universitats i àmbits, compta amb el suport
de professorat i PAS, fa propostes per millorar l'ensenyament superior i és obert a adhesions
a través de la web.

La presentació ha anat a càrrec dels estudiants impulsors a la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona. L'acte ha comptat amb la participació de:
  

 Francisco Fernández Buey, Catedràtic de Filosofia moral i política a la Facultat d'Humanitats i
director de Centre d'Estudis sobre Moviments Socials i coordinador de la Càtedra UNESCO
d'Estudis Interculturals, de la Universitat Pompeu Fabra. 

 Josep Ferrer, catedràtic de Matemàtica Aplicada, ex-rector i membre de l'associació UpiC de la
Universitat Politècnica de Catalunya. 

 Arcadi Oliveres, professor d'Economia Aplicada i de la Universitat Autònoma de Barcelona i
membre de Justícia i Pau.
    

  
A partir d'avui s'obre un període d'adhesions obert a tota la comunitat universitària a través de la
web.
  
Per a més informació:
  
http://www.universitatpublica.cat
  
Primeres reaccions a la premsa:
  
La Vanguardia
  
El economista / El EcoDiario
  
ADN i també aquí
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Noticias Terra
  
Europa Press
  
Diario La Información
  
ABC
  
Qué
  
Fírgoa i també aquí
  
Yahoo! Noticias
  
El Confidencial
  
Gente Barcelona
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