
A les eleccions sindicals del 4 de desembre, VOTA CGT-PV per una acció 
sindical que aborde l'estranyesa, la precarietat, LA UNIVERSITAT ZOMBIE a la 
qual ens encaminem!! 
 
La majoria del PDI assistim a l'avanç imparable d'un model universitari que 
sentim cada vegada més estrany. Aquest model ens ha arraconat en els 
nostres despatxos per a complir amb els requisits d'acreditacions. Ens ha 
convertit en acumuladors de mèrits, experts en arranjaments per a saltar 
el llistó de la pròxima promoció o sexenni. La vida universitària s'ofega en 
aquesta atmosfera de conferències a les quals no pots anar, de classes que 
no pots preparar millor, de trobades exprés amb els companys de 
departament, de vida personal o familiar marcades per la laboral. Tot pel 
requisit. 
 
És la Universitat Zombie!  
 
Cada vegada és més difícil disfressar d'excel·lència aquesta universitat que 
es zombifica i que ens zombifica.  
 
Per molt que les autoritats acadèmiques tracten de vendre l'excel·lència 
del producte, sabem que hi ha molts problemes que repetim des de fa 
anys.  
 
És necessari discutir i replantejar què és això de l'ocupabilitat del nostre 
alumnat, quins processos d'aprenentatge i saber se'ls ofereix, qui dicta 
aquestes pautes Com podem fer les nostres classes millors hui? Enfront 
d'aquest interrogant, ens trobem sols, carregant individualment amb 
aquesta responsabilitat que hauria de ser objecte d'un debat institucional.  
 
És necessari discutir, per tant, sobre les nostres condicions de treball, 
sobre la nostra funció social, sobre la nostra relació amb els alumnes, 
sobre la nostra relació amb el coneixement, la ciència. Una universitat de 
l'ocupabilitat ha donat l'esquena a aquestes qüestions.  
 
Lliurats a una norma de productivitat alienant, les hem descurades i 
pensem que ja és massa tard. No obstant això, molt al contrari, no podem 
deixar de cercar algunes solucions.  
 
Des de CGT-PV hem seguit l'evolució d'aquesta universitat aquests últims 
anys. Hem estat en les meses de negociació i en els diferents òrgans de 



govern i pensem que cal seguir proposant una acció sindical que pressione 
i no deixe d'actuar sobre els pitjors efectes de la Universitat Zombie que 
ací estem resumint. 
 
Una acció sindical que vaja més enllà de la mera informació sobre places, 
convocatòries o requisits. 
 
Una acció sindical crítica. Els sindicats majoritaris participen hui dia en les 
estructures de govern, han exercitat un sindicalisme de col·laboració que 
els ha portat a aquests espais de gestió, fins i tot a dirigir alguns 
vicerectorats. Aquest estil els impedeix plantejar qüestionaments crítics i 
radicals de la realitat. De sindicat ja solament els queda el nom.  
 
Els companys i companyes que componem les llistes de CGT tenim clar 
que de ser triats portarem totes aquestes qüestions al centre de la 
discussió en els òrgans de govern de la UV per a frenar l'avanç d'aquesta 
Universitat Zombie que ens habita. 
 
Davant les eleccions sindicals del dia 4 de desembre i com a resum dels 
nostres programes (https://www.uv.es/cgt) voldríem recordar les línies 
d'acció en les quals treballarem els pròxims quatre anys, entre unes altres:  
 
- Recuperar el sentit del coneixement com a servei públic i democratitzar 
el seu accés i transferència al conjunt de la societat. 
- (Re)dignificar la tasca docent. 
- Apostar per una política laboral que reconega els tasques de cura. 
- Posar fi les lògiques masclistes a la Universitat. 
- Posar fre a la intensificació del treball acadèmic i a la sobrecàrrega i els 
efectes sobre la salut que hi genera. 
 
 
JA ÉS HORA DE TRAURE A LA LLUM TOTS AQUESTS MALESTARS, DE 
RECUPERAR LA COMPANYONIA, DE PARTICPAR ACTIVAMENT!!! 
 

JA N’HI HA PROU!!! DESPERTEM!!! 
 
VOTA CGT-PV 

https://www.uv.es/cgt

