
Crit Rebel
PoSa el teu vot a treballar 

per la publica !

el butlletí de difusió ràpida de la joventut comunista

Des de Joves Comunistes considerem que 
la universitat pública catalana viu un 
moment d'excepció. L'anomenat Procés de 
Bolonya ha desemmascarat la voluntat de 
privatitzar els guanys i beneficis de les uni-
versitats mentre les pèrdues són socialitzades 
per una molt debilitada institució pública 
sotmesa als designis del capital nacional 

i internacional. 

En aquest moment, la Universitat de Barcelona 
es troba profundament ferida com a institució 
pública que garanteixi l'accés universal al co-
neixement, a la gran majoria de la ciutadania. El 
dia 6 de Novembre, hi ha eleccions al rectorat 
de la universitat, després que l'anterior rector, 
Màrius Ruviralta hagi marxat a fer carrera 
política com a secretari d'universitats amb el 
Govern del PSOE. Amb el balanç totalment 
negatiu que la seva gestió ha suposat a la 

UB, deixant-la totalment desmembrada. 

Les candidatures que són presentades venen 
marcades per un fort continuisme. Exponent 
màxim d'això l'actual rector en funcions, en 
Samitier, una persona que no s'ha guanyat el 
seu lloc actual, que no sap gestionar la UB però 
que vol resseguir el camí del seu antecessor i 
utilitzar la universitat pública per a llençar 
la seva carrera política amb força i empen-
ta.  Sense cap mena de dubte, no representarà 
cap mena de canvi i continuarà en la linea 

nefasta del seu antecessor. 

En Dídac Ramírez no dubte en anunciar 
directament que la crisis és una oportu-
nitat per a la universitat i que cal deixar 
la porta oberta a les empreses per que 
se'n facin càrrec. Mentre en Marià Alemany 
no aporta una alternativa real i efectiva a 
l'actual situació de desarticulació de la UB com 

a entitat pública conseqüent. 

Aquí és quan ve la sorpresa. L'última candi-
datura liderada per en Norbert Bilbeny és 
el resultat del manifest que molts professors i 

professores de la UB van presentar al curs passat 
denunciat tota la situació  “d'excepcionalitat” 
que està vivint la universitat. Una candidatura 
que ofereix una via per a solucionar els 
problemes (generats de forma deliberada 
i corporativista en mires d'uns interessos 
privats) entre les que cal destacar les mesu-
res proposades: pal·liar el dèficit econòmic, 
la no pujada de les taxes dels graus i post 
graus, l'eliminació de burocràcia excessiva, els 
menjadors universitaris s'han de mantindre, 
la creació d'un consell de l'alumnat i millorar i 
establir nous mecanismes de participació dels 
i les estudiants així com d'altres sectors de la 
comunitat universitària... una candidatura que 
ofereix una alternativa que si be, no és la nostra, 
demostra la voluntat de recuperar i enfortir a la 
Universitat de Barcelona com a institució que 
garanteixi l'educació pública i de qualitat que 

la ciutadania es mereix. 

El nostre suport, però, no ha de ser incon-
dicional! el nostre suport com a estudiants 
i estudiantes, com a PDI, com a PAS, etc ... 
ha de venir condicionat per fer un fort 
seguiment per a que aquestes mesures 
siguin realment aplicades i aplicables. 
Denunciant els punts fluixos i demostrant que 
ens interessa realment el que es fa i passa amb 
la nostra universitat. Front el discurs oficialista 
de la “no participació” hem de bolcar-nos, 
fer seguiment exhaustiu i denunciar amb 
fermesa tot allò que no és compleixi i 

exigir-ne més. 

Hem d'exigir que hi hagi un posicionament 
respecte la Carpa Movistar que suposa un forat 
negre en el pressupost, de la mateixa manera 
que s'aclareixi, quina és la funció veritable 
del Parc Científic (el qual genera un dèficit a 
la UB de milions d'€ i no se'n sap res de res). 
Tampoc podem tolerar que de mica en mica 
es vagi substituint ja sigui per pre-jubilacions 
o altres mètodes més obscurs, la substitució 
de contractes de treball dignes per contractes 

i condicions més precàries. No podem tolerar 
la voluntat d'eliminar i privatitzar les biblio-
teques i els seus fons bibliogràfic... hem de 
posicionar-nos en contra d'aquest procés 
de dinamitar la UB de forma retardada. Així 
com denunciar obertament la vulneració 
de la legalitat en aquesta campanya on 
alguns candidats, com en Samitier, estan 
utilitzant fonts externes de la universitat 
per a finançar-la (i això és ilegal). No podem 
permetre que hi hagin lobbies de pressió exter-
na canalitzats a través de candidats a rector, que 
no defensen els interessos de la universi-
tat sinó interessos corporatius en contra 

de l'educació pública d'aquest país. 

No ens enganyem, s'obre un període de moltes 
incerteses i en plena crisis el que cal es invertir 

més i millor en la universitat pública.  

Per això la nostra veu, com a sectors de la UB, és 
important i hem de donar un recolzament crític 
i conseqüent a en Bilbeny.  Donada la situació 
actual és l'única possibilitat real que tenim per 
a participar en un procés d'elecció al rector i 
caure en la trampa del vot nul o blanc és 
perdre la possibilitat de participar i aturar 
la privatització. Cal que tota la comunitat 
universitària es mulli i exigeixi un canvi 
molt necessari que es fa més urgent cada 
dia que passa. I per això, cal mobilitzar el 

nostre vot. 

El dia 6, VOTA NORBERT BILBENY 

El dia 6, VOTA PER LA PÚBLICA 

El dia 6, VOTA CONTRA LA PRIVA-
TITZACIÓ


