
 

 

VOTA CGT EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA 
 

Podem imaginar una universitat pública compromesa amb les necessitats de 
formació i investigació i usos socials del coneixement de la societat que la finança? 

Podem imaginar docents que no s’autoexploten pujant la pedra del sexenni a l'alt de 
la muntanya de l’ANECA per a veure-la caure i tornar a començar? 

Podem imaginar una universitat que democratitze la democràcia i vaja més allà de la 
gestió formal i burocràtica de la participació? 

Podem imaginar-nos com a docents responsables compromesos i compromeses amb 
el nostre entorn i les respostes que en formació, investigació i coneixement que 

exigeix el nostre actual context de crisi ecològica i social? 

Podem imaginar una tasca investigadora que no estiga centrada en on es publicaran 
els nostres resultats i quant d’impacte tenen les revistes on publiquem? 

Podem imaginar una Universitat on la prioritat siga la tasca docent i la relació amb 
l’estudiantat, on no s’utilitze la docència com a penalització? 

Podem imaginar una Universitat on els càrrecs de la mateixa no siguem emprats en 
benefici propi o ‘dels nostres’, sinó atenent a les necessitats comunes? 

Podem imaginar una Universitat on els principis de funcionament siguen la 
solidaritat i el suport mutu, i no l’individualisme i el productivisme tal i com és ara? 

 

 

Benvolgudes i Benvolguts, 

Es compleixen deu anys del decret Wert, que va impulsar el capitalisme acadèmic, va 
devaluar la docència i va imposar el màrqueting del rànquing en la investigació. Més allà 
de la propaganda institucional la nostra universitat no va bé. Vivim en una atmosfera 
malalta que ens emmalalteix. 

Aquest model d’universitat que vivim fa temps que ha fet fallida. Gran part del nostre 
dia a dia passa davant la pantalla: omplint el GREC, el Docentia, l’aplicació de l’ANECA, 
formularis d’un Ministeri o altre,...; tot emmarcat en una deriva mercantilista de la 
Universitat on només importa l’engreixament curricular, l’índex d’impacte de la revista 
o la quantitat de sexennis que acumules.  

Caminem com a zombis: concentrats en els mil correus que respondre, les diverses 
reunions institucionals (Consell de Departament, CAT, CCA...) i d’investigació a 
calendaritzar, els terminis de les revistes i congressos, el tancament de l’exercici 
econòmic...  

 



 

 

Allò urgent ja fa anys que ha construït un mur altíssim que ens impedeix vore el sense 
sentit del aquest dia a dia: hem naturalitzat com la docència s’ha tornat un càstig i el 
sexenni un caramelet; hem reduït la conciliació a que triar la docència en aquell horari 
que no t’entrebanque la vida -en el millor dels casos-; hem acceptat que podem treballar 
i fer treballar nits, caps de setmana, festius... tot pel currículum. 

Des de CGT no estem disposats a acceptar aquesta deriva, hem treballant i treballarem: 

Per una Universitat que recupere el valor de la docència, tant menystinguda 
darrerament. 

Per una Universitat al servei de la societat en el seu conjunt, del bé comú, i no només 
al servei dels interessos econòmics i curriculars d’uns pocs. 

Per una Universitat que pose en el centre les cures i la vida, i que faça de la conciliació 
vida/treball la seua bandera.  

Per una Universitat que abandone la dèria pels rankings i que construisca unes formes 
alternatives de fer i pensar. 

Per una Universitat que considere intolerable tota forma de violència i assetjament 
rebuda o practicada per cap membre de la seua comunitat. 

 

CGT Programa i candidatures PDI 
WEB CGT Eleccions sindicals 2022 

 

ANEM AL COR DEL SISTEMA 

PUNXEM EL GLOBUS DEL CAPITALISME ACADÈMIC 

EL DIJOUS 1 DE DESEMBRE   VOTA CGT!!! 

 

https://www.uv.es/cgt/COMUNITAT_UNIVERSITARIA/ELECCIONS%202022/Triptico%20PDI%202022.pdf
https://www.uv.es/cgt/COMUNITAT_UNIVERSITARIA/ELECCIONS%202022/Triptico%20PDI%202022.pdf
https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunitat-universitaria/eleccions-sindicals-2022-1286282862046.html

