
Les universitats públiques 
en temps de pandèmies. 
Cap a una recerca i una 
docència amb consciència 

ciutadana

La recerca que realitzen les universitats públiques ens 
permet comprendre la relació entre les persones i el seu 
medi natural, les dinàmiques estructurals d'igualtat o 
desigualtat de les societats en què viuen i els processos 
històrics que les han originat. Ens proporciona sabers 
teòrics i instruments tecnològics independents i 
qualificats per prendre decisions i intervenir sobre els 
problemesproblemes que assolen el nostre entorn i la nostra realitat 
social. A les universitats públiques, aquesta investigació 
es complementària de la seva activitat principal, és a dir, 
la formació docent, i les dues han de contribuir a enriquir 
el coneixement, el benestar col·lectiu i la llibertat de les 
societats que les sostenen.
L'actual pandèmia és un fet social total que ha sacsejat i 
commocionat el conjunt de les nostres relacions socials. 
La seva cruel pedagogia ens ha confrontat amb dues 
realitats que travessen les nostres maneres de vida. 
D'una banda, la polarització entre la concentració 
escandalosa de riquesa, la desigualtat extrema, la 
catàstrofe ecològica i la destrucció de la vida al planeta. 
PerPer una altra, la constatació que hi ha alternatives 
possibles i que les societats són capaces de fer-ne ús 
quan és necessari i orientar les seves formes de vida cap 
al bé comú. Les universitats públiques no poden 
romandre al marge d'aquesta tensió. Per a les 
universitats, també la pandèmia ha estat un analitzador, 
que ha mostrat tant els límits dels models de gestió i 
mercantilitzaciómercantilització neoliberal, com les seues possibilitats 
socials com a 'bé comú' que prioritza entre els seus 
compromisos el fet de donar resposta a les necessitats 
socials.
Tot assumint aquest compromís, des de la Facultat de 
Ciències Socials i l'Institut Interuniversitari López Piñero 
de la Universitat de València, hem dissenyat aquest cicle 
de conferències que tindrà lloc durant el curs 2020/2021. 
Les sessions persegueixen portar les necessitats socials a 
la universitat i portar a la societat un espai de 
coneixement, reflexió col·lectiva i intervenció social des 
dede la pròpia comunitat universitària. La qualitat docent i 
l'excel·lència de la investigació científica adquireixen el 
seu sentit real com a servei públic quan, més enllà de les 
lògiques econòmiques de mercat neoliberal que les 
regulen, dels interessos polítics o de les modes 
mediàtiques, promouen el coneixement i la participació 
ciutadana en la decisió sobre els fins i els usos socials de 
la ciència.la ciència.
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