Volem un rector que defensi
la Universitat pública.
Volem un rector que defensi
la UPC.
Actualment, estem patint un atac sistemàtic als serveis públics. Veiem com es tanquen quiròfans i CAPs a
la sanitat pública. Veiem com s'incrementa el preu del transport públic molt per sobre de l'IPC. I per suposat,
veiem com s'ataca l'educació pública. Aquest estratègia està dirigida a empitjorar la qualitat dels serveis
públics en detriment del privats i potenciar d'aquesta manera les mútues i les universitats privades.
La nostra Universitat està patint des del 2011 una retallada dels ingressos que provenen de la Generalitat
de Catalunya. Al 2011 es va produir una disminució del 22% respecte a l'any 2010. El Pla plurianual
d’inversions universitàries 2011 ha sofert una disminució del 75%. I es parla d'un deute de la Generalitat amb
la UPC de 45 milions d'euros1.
Aquesta ofensiva des de la Generalitat no pot amagar, però, la mala gestió que ha sofert la institució durant
els últims anys. Com a exemple, el dèficit de la UPC ha passat de 68,8 a 82,2 milions d'euros entre els anys
2006 a 20102.
Qui són el responsables de la gestió de la UPC? Han complert amb l'excel·lència que se'ns exigeix als
treballadors i estudiants d'aquesta Universitat? Potser no, però sí que els sous d'aquests gestors són
excel·lents! Tant el Rector com la gerenta cobren més de 90.000€ a l'any, quantitat superior al sou del
president del govern espanyol3.
Considerem que tant les mesures que s'han presentat dins del Pla de Viabilitat (l'increment de les taxes dels
màsters en un 40%), com les que s'han aplaçat (que no eliminat) gracies a les mobilitzacions (l'acomiadament
de tots els interins i temporals o tancament de les biblioteques els caps de setmana), ataquen directament a la
qualitat de la Universitat pública.
Els estudiants i treballadors de la UPC volem un Rector que defensi al col·lectiu universitari dels atacs polítics.
Per aquesta raó, demanem la dimissió del Rector Antoni Giró.

Estudiants i treballadors de la UPC
aturem el Consell de Govern
Dijous 9 a les 9:00 al Rectorat*

http://saveUPC.wordpress.com
twitter: @save_upc
* En cas que hi hagi cap canvi en la hora o el lloc, us avisaríem al bloc o per twitter tan aviat com sigui possible
1. Dades publicades per la gerència de la UPC al Pla de viabilitat econòmica de la UPC 2011‐2014 (http://wp.me/p21IC5-8F).
2. Dades del Consell de Govern Juny 2011 (http://www.upic.cat/wp-content/uploads/2011/09/situació-econòmica.pdf)
3, Dades publicades per l'equip rectoral arrel del contenciós que va interposar la Junta del PASFuncionari (http://wp.me/p21IC5-1D)
4. Dades extretes de UpiC (http://www.upic.cat/?page_id=1671)
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