LA GREU CRISI A L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS (EIM) DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA POSA EN ENTREDIT LA SEVA CONTINUÏTAT.
Els alumnes de l'EIM, preocupats per les conseqüències que pot tenir la negociació col.lectiva i l'important
deute acumulat, posen en dubte el paper de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera en la
resolució de la crisi.
Els cursos d'estiu han estat suspesos i es preveuen acomiadaments. Amenacen amb el tancament si no es pot
solucionar el conflicte laboral amb el cos de professorat.
A mitjans del mes de desembre de l’any 2002 els i les alumnes de l’EIM vàrem rebre una carta que provenia del
col.lectiu de professors i professores en què se’ns informava que aquests estaven (i, de fet, estan) negociant amb la
direcció de l’EIM i la FBG les seves condicions de treball. Com que aquests negociacions podien repercutir en diversos
aspectes que directament ens afecten, recordem que la FBG és qui gestiona l’EIM i que aquesta depèn de la UB,
essent-ne el rector el seu president. Concretament, segons la direcció, s’ha acumulat un deute d’uns 200 milions de
pessetes, i per pal.liar-lo es vol reduir els sous del professorat (fins al 50% en alguns casos), augmentar la jornada
laboral, realitzar alguns acomiadaments, augmentar el preu de la matrícula i posar més persones per grup. (La direcció
encara no ha donat res per escrit).
En aquest sentit, convé primer ressaltar les conseqüències que s’esdevindrien d’aquestes mesures, sobretot a nivell
pedagògic. D’una banda, es veurà disminuïda d’una forma clara i rotunda la qualitat de l’ensenyament i la seriositat
amb que fins ara s’impartia, desmarcant-se doncs l’EIM de l’única escola amb que fins ara havia estat equiparada en
aquest sentit, que és l’EOI (a nivell de preu de matrícula aquest equiparament no existeix; a l’EIM paguem quasi 4
vegades més). Per tant, i en segon lloc, es veurà afectat el prestigi que actualment té la Universitat de Barcelona en
allò relatiu a l’ensenyament d’idiomes.
A més a més, i contradient clarament amb el caràcter públic que creiem que hauria de tenir l’EIM, les propostes de la
direcció i la FBG van en la direcció de, no només arribar al dèficit zero, sinó de generar un benefici considerable
(segons el comitè d’empresa, la FBG rebria un 25% dels ingressos totals del manteniment de l’EIM). D’altra banda,
convé remarcar que tota fundació ha de ser sense ànim de lucre.
Assabentats els i les alumnes del conflicte laboral i de la crisi generalitzada a l'EIM, hem mantingut reunions amb el
rector de la UB, amb la direcció de l'EIM i amb el vicerector d'estudiants, tot reclamant la presència dels estudiants en
les negociacions i la resolució del conflicte sense afectar la qualitat de l'ensenyament. Pensem, igualment que
l’assemblea de professors i professores, que la culpable d’aquesta situació és la FBG; concretament, les persones
responsables de la seva gestió. Convé esmentar també l’estat bastant deplorable de moltes de les aules on imparteix
les seves classes l’EIM, així com del centre d’autoaprenentatge, i el fet que durant bastants anys l’EIM ha hagut de
pagar a la UB per tal de poder utilitzar les seves aules (de fet, uns 18 milions a l’any), això si, amb classes de fins a 24
alumnes. I, per més inri, l’EIM ha de pagar cada any a la FBG un 5% dels seus ingressos.
Des de l’administració pública (Generalitat de Catalunya) sembla que ara com ara no s’està destinant a les universitats
ni un cèntim en concepte d’aprenentatge d’idiomes. Tot i això, el conseller Mascollell va dir recentment que a partir de
l’any 2006 serà obligatori, un cop acabada una carrera universitària, conèixer una tercera llengua.
Els i les estudiants de l’EIM, després de diverses reunions amb la direcció de l’escola, poc clarificadores i, fins i tot,
ambigües, constituïts en assemblea, volen fer públics els posicionaments següents:






L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona ha de ser un servei totalment públic. Per tant, veiem
un clar atac a l’ensenyament públic de llengües la proposta realitzada per la direcció i la FBG als professors i
professores de l’EIM.
Exigim, per tant, que la direcció de l’EIM i la FBG donin preferència a la qualitat i seriositat de l’ensenyament de
llengües impartit fins ara, en detriment del procés de privatització definitiva de l’EIM.
En aquest sentit, pensem que la proposta dels professors hauria de ser molt més escoltada, atès que permet
reduir el deute considerablement sense alterar la qualitat pedagògica (es pot disposar d’aquesta documentació). A
més, exigim una major inversió per part de la UB en la millora i condicionament de la infrastructura en què estem
aprenent idiomes i, sobretot, que el rector acompleixi el seu compromís electoral d’equiparar el preu del crèdit de
lliure elecció corresponent a idiomes al preu del crèdit habitual. Bàsicament, tal i com s’ha esmentat, després de la
“tercera llengua” que té previst instaurar el conseller Mascollell.
En tant que, com hem dit, considerem l’EIM un servei públic de la UB, exigim, no només ésser informats per part
de la direcció de tot el que ens pot afectar directa o indirectament, sinó que també es tingui en compte la nostra
opinió, de forma clara i definitiva.

Per acabar, comentar que les perspectives no són massa bones; en l’estand que la UB posa cada any al Saló de
l’Ensenyament, enguany no hi haurà la part corresponent a promocionar l’EIM, i la setmana passada el rector de la UB
va ordenar la cancel·lació de l’organització dels cursos de l’EIM previstos pel juliol d’aquest any 2003.
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