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Resum:
Per segon cop després de l'aprovació de la Lei Orgánica de Universidades del PP, que establia un sistema d'eleccions al Rector segons el

sufragi Universal i ponderat, la Universitat s'enfronta a unes eleccions a Rector.
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Posicionament de l'AEP-UB davant les Eleccions a Rector de la UB

Per segon cop després de l'aprovació de la Lei Orgánica de Universidades del PP, que establia un
sistema d'eleccions al Rector segons el sufragi Universal i ponderat, la Universitat s'enfronta a unes
eleccions a Rector. Independentment del sistema de votació que considerem erroni per l'esperit que
tenen aquestes eleccions i l'esperit presidencialista que en fan juntament amb la retallada que
aquest sistema fa al Claustre, al nostre entendre l'òrgan de major representació de tota la Comunitat
universitària, que era l'òrgan que escollia el Rector abans de la LOU, des de l'AEP, després d'un
estudi de les diverses candidatures, volem expressar les següents consideracions:
  

 Josep Samitier presenta una candidatura continuista la qual s'ha dedicat en els darrers anys a
solucionar els problemes de la manera més ràpida, sense ni plantejar-se obrir debats en els propis
òrgans de la Universitat. És la impulsora del Parc Científic, un gran forat pressupostari, que agreuja
la mala situació econòmica en la que es troba la UB.
  

 Marià Alemany i Dídac Ramírez, que ja s'han presentat prèviament presenten candidatures
crítiques amb l'actual Rectorat, però no proposen canvis substancials en la percepció de la
universitat com a servei públic.
  

 Afirmacions com "fomentar el mecenatge en la universitat" o "Ramírez concretó que la
universidad deberá fomentar la innovación y situarse en el mercado para que las empresas acudan
a ella con el fin de formar profesionales" (Font), ens demostren que la Universitat seguiria estant en
perill davant la ingerència empresarial.
  

 Norbert Bilbeny ha presentat una candidatura totalment nova formada per professorat molt crític
amb la situació actual de la Universitat. Aquest equip de professors i professores pertany al
professorat que van signar el curs passat un comunicat demanant un millor govern a la UB. Aquest
programa suposa un veritable canvi en la concepció d'universitat, en la situació actual de desprestigi
social, mancança financera i els continuats intents de transformar la Universitat en una Empresa,
aquesta candidatura esdevé una sorpresa positiva, ja que en tot moment aposta per una Universitat
veritablement Pública.
  
Des de l'AEP tot denunciant l'actual sistema de votació totalment presidencialista, i apostant per un
claustre com a màxim òrgan de decisió de la Universitat, apostem per una participació de l'alumnat
en aquestes votacions, igual que apostem per la participació de l'alumnat en tot allò que té a veure
amb la Universitat, ja que aquesta no és una "simple fàbrica de personal qualificat", sinó que ha de
formar els ciutadans, compaginant una formació crítica i humanista, i esdevenir una eina de
transformació social i cultural.
  
Barcelona 3 de Novembre de 2008
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