
SI ESPANYA VA MILLOR... COM VA LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA? 

Aquesta només pretén ser una crònica no oficial d’allò esdevingut al Claustre del passat 22 de 

maig, a la Universitat de València, per a aquelles persones que pugeu estar interessades. Per 

accedir a una crònica oficial de l’acte, podeu trobar-la a la web de la Universitat 

(http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/claustre-aprova-informe-gestio-2013-

presentat-rector-pla-operatiu-2015-1285846070123/Noticia.html?id=1285908496545) o 

esperar algun correu d’algun altre sindicat. 

Comencem: gràcies a haver estat convocat en la darrera setmana de classes, la presència 

d’estudiants ha estat molt reduïda (la qual cosa es va posar de manifest per diverses persones 

que van intervindre). Com a idea per a fomentar la participació estudiantil no està malament.  

Hem començat quasi hora i mitja tard, tota una tradició.  Després d’aprovar les actes dels dos 

darrers claustres per assentiment, seguidament el Rector ens va presentar l’Informe de Gestió 

del 2013, amb multitud de dades, línies d’actuació i evidències de les actuacions realitzades i 

del moment en el qual es troben. 417 pàgines d’informe. Ací teniu el vincle per a qui el vullga 

consultar (http://www.uv.es/~sgeneral/Claustre/Doc/InformeGestio2014.pdf) 

El to de l'informe destil·la una excel·lència triomfal sence cap indici de crítica o d'autocrítica. 

Segons tots els indicis, semblava dir, la Universitat de València va bé i si ens donen més diners, 

com hem demanat tots els rectors (ara que “Espanya va bé), doncs podria anar  

Arribat el torn d’intervencions van aparèixer alguns centelleigs de realitat i van començar a 

entreveure els problemes de la comunitat universitària. En aquest punt, només hem 

intervingut 4 persones (2 estudiants, i 2 Professors –concretament els dos que signem aquesta 

crònica-). La intervenció dels estudiants ha estat encapçalada pel BEA, amb la sempre curiosa 

intervenció també del representant del col·lectiu de Dret “GUAI”. Les seues intervencions han 

estat centrades en demanar la defensa ferma de la Universitat Pública, en exigir accions més 

contundents davant els diferents atacs que pateix el sistema universitari públic (reformes, 

impagaments...), en exigir la congelació de taxes –donada la pujada en dos anys de vora un 

33%-, en demanar l’avaluació de la reforma coneguda com a Pla Bolonya... 

Les intervencions dels dos professors han compartir elements amb les demandes fetes per les 

organitzacions estudiantils, i s’han centrat en la demanda a l’actual equip rectoral en relació a  

quina era la seua valoració dels processos de precarització i intensificació laboral, tant del PAS 

com del PDI, així com sobre el deteriorament de la qualitat de l’ensenyament. 

Recordarem que l’acte d’inauguració del Curs Acadèmic es va realitzar, gairebé en la 

clandestinitat, a porta tancada i un desplegament policial insòlit.  

Preguntarem com havia contribuït a la millora de la qualitat de la docència i de l'excel • lència 

investigadora l'Aplicació del decret Wert i, en concret, la pujada de 22 a 29 crèdits de sis-cents 

quaranta professors i professores de la nostra universitat, aixó com la baixada d’altres  sis-

cents de 22 a 16.  
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Tambè es va ironitzar sobre com l'epidèmia ideològica de les Publicacions JCR caracteritzada 

com 'JCRilismo' i dels rànquings com el de Shangai o l'O-Classificació del BBBV, estan fent-

oblidar la importància i el valor del treball investigador i docent a les Universitats Públiques.En 

resum, les aportacions anàvem orientades a valorar la situació crítica de la universitat, i 

l’impacte sobre la qualitat del seu servei. 

 La resposta del Rector ha estat més lacònica i pessimista del que estem acostumats, afirmant 

coses com les següents:  

- “És més que evident que la pujada de càrrega docent no pot millorar la qualitat de 

l’ensenyament, més bé el contrari”.  

- “No podem caure en el ‘papanatisme’ de considerar que un article només per estar en 

el primer quartil de JCR significa que siga millor que altres (i també ha dit que no  

podem tampoc ‘demonitzar el JCR’, of course)”. Calia veure la cara de perplexitat dels i 

de les ‘papanates’ allí presents. 

Així mateix es va preguntar pel tema del pagament de l’extra furtada, i el Senyor Rector va 

afirmar que el compromís adquirit en la reunió tinguda amb les organitzacions sindicals és: 

“informar de la situació al proper Consell de Govern, i intentar dur una proposta de com fer 

eixe pagament en dos consells de governs, a més de seguir treballant amb la part sindical”. 

Però també va dir, que “tenint en compte la situació econòmica que tenim, hem de prioritzar, i 

sempre que no haja una resolució judicial que ens obligue a pagar, aquest tema no podem 

prioritzar-lo”. En resum, bona voluntat però sense una resolució judicial i si no paga 

conselleria, la cosa està difícil difícil. 

Posteriorment es va presentar el Pla Operatiu per a 2015, un document amb unes 50 pàgines 

ple de línies d’actuació i d’indicadors de les mateixes. El podeu consultar ací 

(http://www.uv.es/~sgeneral/Claustre/Doc/PlaOperatiu2015.pdf) 

En aquest cas també les intervencions van ser molt poques de nou, incidint en alguns 

arguments ja presentats anteriorment, amb alguna petició concreta, centrada especialment en 

el tema de l’estudi de la Plantilla de la Universitat. 

Com podeu imaginar, tot el que s’ha pogut votar ha eixit votat a favor per majoria (sorpresa, 

sorpresa). Per manca de quòrum suficient el punt 4 no s’ha pogut tractar (punt sobre la 

reforma del reglament de règim intern del claustre), i s’ha tingut que ajornar al proper 

claustre. 

Es va aprovar també el Reglament electoral general de la Universitat de València que, entre 

altres coses i sobre el paper, introdueix millores en alguns dels absurdes que es generaven en 

els processos electorals dels i de les estudiants. Si voleu, podeu consultar la normativa 

aprovada ací (http://www.uv.es/~sgeneral/Claustre/Doc/REG_Refundit.pdf). 

Després es van triar representats del Claustre a diversos òrgans que tenien vacants encara, i 

tots/es les que es van presentar van eixir. 
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Finalment, vora les 14’30 hores, es va obrir el torn obert que tradicionalment és aprofitat 

fonamentalment per les organitzacions estudiantils per demanar explicacions sobre fets i 

situacions que tenen més a vore amb la gestió quotidiana de la universitat (problemes en la 

gestió de la documentació de l’alumnat en la secretaria del màster de secundària, endolls en 

llocs de difícil accés a la biblioteca de Burjassot...). D’aquest punt d’intervencions només 

gaudim d’ell aquelles persones que estem a la Sala a eixes hores, en aquest cas 40 persones. 

De fet, al llarg del Claustre, diverses intervencions feien referència a “com encara no ha 

marxat” o “com ja ha marxat”, fent referència a diverses persones que havien d’estar al 

Claustre i que s’esperava que marxaren o directament havien signat però ja havíem marxat. 

Per sort, les persones que estem fins el final alimentem la nostra voluntat de participar gracies 

a les nostres motivacions intrínseques, perquè si no... 

Joan Carles Bernad i Manolo Rodríguez 

(Claustrals i Delegats de CGT) 

 

 


