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RESOLUCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA UNIVERSITÀRIA
XXXIII AGO – Barcelona, 26 de febrer de 2011
Ens trobem en un moment crucial per la Universitat Pública catalana i, de fet, per tot el
sistema universitari. Seguint l'estela de la recent aplicació de l'Espai Europeu
d'Ensenyament Superior, el Ministeri d'Educació i el Ministeri de Ciència i Innovació han
presentat successius documents on exigeixen reformes profundes a la Universitat,
principalment pel que fa a accessibilitat, finançament i sistema de govern,
amb la voluntat evident de reformular les funcions de la Universitat.
Donar una resposta a aquesta reforma és responsabilitat i afer de tots i totes les que
creiem que la funció principal de la Universitat és la de ser un element vertebrador de
la societat i promotor del coneixement; per a que això sigui possible, la Universitat ha
de poder gaudir d'un finançament suficient i una gestió democràtica i participativa. És
per aquest motiu que l’àmbit d’entitats sindicals presenta aquesta resolució al sí del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Sota el nom genèric de d'Estratègia Universitat 2015, amb el suport de diferents
organitzacions empresarials (com la Fundación CyD, Foment Nacional del Treball o el
Círculo de Empresarios) i motivat pel canvi de govern català, diferents personalitats
destacades de la societat catalana s'han sumat a aquesta proposta de reforma,
coneguda amb el nom de governança. Els Presidents dels Consells Socials, òrgan de
les Universitats Públiques format per persones externes a la comunitat acadèmica, han
pres la iniciativa. En el document Propostes de model del sistema universitari català
plantegen substituir l'actual model col·legiat de presa de decisions, millorable
però eminentment democràtic, pel model de la governança, basat en la gestió de la
Universitat amb els mecanismes propis de l'empresa, suposadament capaços de guiar
la política universitària amb rapidesa i solvència. La realitat, però, és que l'eficiència
que pren com a bandera no és més que la rapidesa en la presa de decisions que
permet un model que acumula poder en òrgans reduïts o fins i tot unipersonals, que
externalitza el govern universitari i que en jerarquitza fins a l'extrem la seva estructura.
Tot i que aquestes propostes contradiuen la legalitat vigent, el govern català ja ha
declarat públicament “la necessitat d'establir el model català de
governança” com si fos la panacea als mals de la Universitat Pública.
La proposta dels Presidents dels Consells Socials, de l'Estratègia Universitat 2015 i del
govern català passa per reduir i neutralitzar el Claustre, crear un nou òrgan amb
atribucions pràcticament absolutes i format majoritàriament per
personalitats externes a la Universitat i també per canviar el sistema de sufragi
universal per designació del rector o rectora a dit per part de l'Executiu.
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Davant d'aquesta proposta, la més regressiva i reaccionària en anys, el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, coneixedor de la funció de la Universitat
Pública com a ens promotor del coneixement, la cultura, la ciència i l'esperit crític,





es declara contundentment a favor d'una gestió democràtica de la
Universitat.
es posiciona rotundament en contra del model de governança, a favor del
govern de la Universitat Pública des d'òrgans col·legiats i democràtics
com el Claustre i les Juntes de Facultat, i en contra d'òrgans jeràrquics i
formats per persones alienes al món acadèmic.
es compromet a la defensa i construcció d'una Universitat Pública,
Catalana i Democràtica.

