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EU2015 
Què és l'EU2015? 

 

L'Estratègia Universitat 2015 és la proposta que fa el govern (PSOE primer i PP després) 

de l'Estat espanyol, just després de la implantació del Pla Bolonya i  amb el beneplàcit del 

govern de la Generalitat de Catalunya (tripartit primer i CiU després) per tal de fer una 

transformació progressiva del Sistema Universitari Espanyol, que és qui gestiona tot 

l'engranatge de les universitats públiques,. A diferència d'aquest últim, les 

transformacions que neixen de l'EU2015 són progressives i tenen poca visibilitat i 

repercussió immediata, fet que fa que la majoria de la comunitat universitària no 

estiguem del tot ben informats sobre quins són els seus objectius finals. Tot i la seva 

lenta aplicació, les seves conseqüències són de grans magnituts i tenen clara voluntat 

privatitzadora i elititzadora. 

 

Quin model d'universitat es pretén construir? 

 

L'objectiu de l'EU2015, textualment, és el de transformar el Sistema Universitari Espanyol 

en “una eina que satisfaci les necessitats socioeconòmiques reals de forma eficaç i 

eficient, reforçant l'autonomia de les universitats per adequar-les a les realitats de la 

societat.” 

Aparentment, tota una transformació positiva de la universitat, tenint en compte que es 

vol implicar els agents socials que intervenen a la comunitat universitària. A la pràctica, 

pura demagògia, cinisme, i el punt i final de la universitat pública a l'Estat Espanyol. 

 

Paraules dures, sí, però acompanyades de raonaments irrefutables. Quines són les 

necessitats socioeconòmiques de les quals es parla? Qui tindrà capacitat de decisió en la 

autonomia reforçada de les universitats? Quins agents socials intervenen a la pràctica en 

aquesta transformació? Quin és el model d'universitat i, en conseqüència, de societat, 

que es proposa? 

 

Cal que ens reapropiem d’aquests termes que el sistema capitalista ha fet seus amb 

voluntat de vendre’ns la destrucció de la universitat pública com quelcom positiu. Pequè 

quan es parla d’autonomia, només estem parlant d’independència per aconseguir 

finançament més enllà del públic; perquè quan es parla de necessitats 

socioeconòmiques, es parla en realitat del teixit productiu dels grans empresaris 

capitalistes, i no de les necessitats reals de tota la societat, incloses capes populars; 

perquè qui té veu en aquest model de presa de decisions no és la comunitat 

universitària, ni el teixit associatiu que l’envolta, sinó altre cop les gran entitats 

financeres i les grans empreses. Perquè una universitat segredadora i classista, amb 

barreres econòmiques d’accés i on es deixa el coneixement en mans dels interessos del 

capital, apunta a una societat classista i elitista . 
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Com volen produir aquesta modificació? 

 

En primer lloc, modificant el finançament, ja que qui a dia d'avui aporta diners a la 

universitat, a part dels treballadors per via de l'Estat, són les empreses i els bancs que, 

amb injeccions milionàries, pretenen treure profit a l'actual situació socioeconòmica. I 

com ho volen fer? Incidint en les decisions que es prenen a les universitats, és a dir, 

participant massivament als Consells Socials, de manera que expulsen tot anhel popular 

que trenqui amb els seus esquemes i fent de la universitat pública un reflex de la societat 

on vivim avui dia: desestructurada i dominada per les elits financeres. 

No cal oblidar la tant esmentada “tranferència de coneixement” que no és més que posar 

al servei dels grans empresaris tot el coneixement desenvolupat a les facultats, 

segregant entre investigació més o menys útil, sense tenir en compte les veritables 

necessitats del poble. 

 

Passem ara a desglossar els principals eixos de l’Estratègia d’Universitats 2015, que 

ataca directament la democràcia i la participació, el finançament, l'accés, els plans 

d’estudis i les condicions laborals de les treballadores en pro de la tan aclamada 

«excel·lència». 

 

 

Governança 

 

Sota el pretext que els òrgans actuals de les universitats suposen una manera de presa 

de decisions massa lenta, es pretén introduir mesures per garantir l'eficiència i l'agilitat 

en la gestió de les universitats.  

La solució que es proposa, però, acaba literalment amb la democràcia de les universitats, 

de manera que no s'entén com la universitat pot pretendre donar resposta a una societat 

que necessita d'un revertiment de la comunitat universitària si no se la té en compte en la 

presa de decisions. 

La resposta a aquesta falta de participació i de la concentració de la presa de decisions 

sobre la universitat en l'equip de govern és que no és a la societat en si a qui cal 

respondre amb eficiència i agilitat, sinó a les necessitats dels grans capitals financers. 

Per recolzar el nostre argument, l'informe de 2011 sobre l'EU23015 afirma clarament que 

no es podrà incorporar la societat civil als governs de les universitats. Aleshores, per què 

aquest canvi de govern per respondre a les necessitats de la societat? 

Sense fer aquest raonament, tampoc s'entén la necessitat de disminuir «l'excessiva 

autonomia que tenen les universitats en l'actualitat», ja que, com veurem a continuació, 

les mesures que es proposen van en la via de regular-les cada cop més, fins al punt 

d'afirmar que l'important en una universitat és que aquesta sigui «excel·lent», entenent 

per excel·lència els models d'universitats angleses o nord-americanes, en què les taxes 

són molt elevades i el sistema de beques és de tipus préstec [al document d'accés s'hi 

expliquen aquests tipus de beques i el greuge que suposen per a l'estudiantat]. 

En definitiva, l'informe proposa una remodelació de la universitat sense tenir en compte 

cap tipus de criteri socioeconòmic i, en molts casos, ni tan sols acadèmic. Tots es basen 
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en controlar el rendiment de la universitat entre uns pocs. D'aquesta manera, resumeix la 

gestió de les universitats en 5 punts bàsics que es destinen a blindar les accions dels qui 

prenen decisions. 

 
1. El rector s'instaura com una figura internacional que fa un paper més aviat «de 

decoració», ja que no serà escollit per la comunitat universitària sinó pel Consell 
de la Universitat.  

 
2. Aquest consell suposa la fusió del Consell de Govern i del Consell Social en un 

òrgan dominat per les elits polítiques i financeres i amb escassa representació de 
la comunitat universitària, la qual cosa suprimeix la seva capacitat en la presa de 
decisions.  

 
3. El claustre queda relegat a tenir mera capacitat consultiva. És a dir, l’únic òrgan 

representatiu de la comunitat universitària i electe democràticament és desposseït 
de qualsevol tipus de poder decisori. 

 
4. Els directors i degans de centre també seran escollits pel rector, així com tot el 

seu equip rectoral. 
 

5. Les polítiques de contractació de personal passen a ser competència de les 
mateixes universitats o facultats en pro de l’autonomia universitària, per tal de 
tenir uns contractes més flexibles i diversos. A la pràctica, això comporta la 
precarització del professorat. 

 

Cal remarcar, per tant, que el nou sistema de govern que es proposa a les universitats 

serveix per introduir sistemes de finançament privat i control de les elits polítiques i 

econòmiques. A més, l'informe no té cap problema en contradir-se en els seus intents de 

canviar les seves afirmacions taxatives.  

 

Aquest atacs a la democràcia universitària, plantejats per l'EU2015, actualment s'estan 

materialitzant a través de la Comissió de la Governança de la Generalitat, instant tots els 

governs de les universitats a modificar els seus estatuts per tal de concentrar el poder en 

mans de poques persones no escollides democràticament i que no tnene perque 

pertanyer a la comunitat educativa. Aixó demostra que, tant des del govern central com 

des del català es volen aplicar les mateixes polítiques antidemocràtiques per tal de tenir 

menys obstacles en el proces de desmantellament de la universitat pública.  
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Finançament 

 

Segons l'informe dels «experts», les universitats espanyoles es troben sota una suposada 

competitivitat i plantegen unes «serioses reformes estructurals». El finançament públic 

de les universitats està en perill i, per tant plantegen obrir l'entrada de capital privat . El 

que no s'analitza és el fet que la manca de capacitat que pateixen els estats per finançar 

l'educació pública ve en molts casos per l'ofec a què els sotmeten les mateixes entitats 

privades a les que ara la universitat ha de sol·licitar finançament. 

 

Pel que veiem en aquest informe, s'aposta per l'augment del finançament privat per part 

de les empreses, i del que l'informe anomena «finançament filantròpic», terme que 

resulta ofensiu a la comunitat universitària que està veient com es busca el benefici 

privat a força de desmantellar el públic. 

 

Per complir aquests objectius planteja superar la barrera que imposa «la rigidesa de les 

estructures de govern i presa de decisions» i també la creació d'una organització 

dedicada específicament a obtenir fons per a la universitat . 

 

La comptabilitat analítica a les universitats juga un paper fonamental, ja que segons 

l'informe desincentiva l'increment dels costos directes i evita finançar ineficiències. I 

planteja obrir la porta a possibles mesures com els acomiadaments en massa allà on 

resulti «ineficient» mantenir el personal contractat . 

 

L'informe s'inclina a donar llibertat a cada universitat pública per fixar les seves pròpies 

taxes de matrícula i serveis per fomentar la competitivitat entre universitats. Això fa que 

les universitats  d’excel·lència ho siguin per la posició socioeconòmica de les persones 

que estiguin en disposició de matricular-s’hi. 

 

Pel que fa a les beques, es planteja la possibilitat de l'endeutament de l'estudiantat 

mitjançant les beques de préstec i s'aconsella a les administracions públiques buscar 

acords amb entitats financeres per al sistema de beques préstec de grau i postgrau . 

 

A més, planteja impulsar i potenciar una nova Llei del Mecenatge que ajudi i incentivi a 

particulars i/o empreses a promoure el finançament d'activitats científiques i de recerca. 

 

Ja per finalitzar l'apartat de finançament, s'inclou la proposta d'impulsar la presència 

d'agents externs en els òrgans universitaris, especialment els que actuen en 

representació de l'empresa. Per si quedava algun dubte del caràcter profundament 

antidemocràtic del conjunt de l'informe  aquí deixa clar que el que es pretén no és una 

millora de la qualitat del servei públic, sinó la seva submissió (en aquest cas, la 

universitat pública) als interessos privats de l'empresariat i del capital financer 

especulador. 
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Excel·lència 

 

L'apartat corresponent a l'avaluació de les universitats en termes de qualitat i 

competitivitat centra el seu plantejament en la defensa de l'avaluació periòdica per 

agents externs, de manera que la societat (en aquest cas entitats privades) rebi resposta 

de la qualitat de la universitat a la qual finança. No obstant això, aquesta idea central 

implica que les universitats rebin sancions i estímuls econòmics d'acord amb seu nivell 

d'excel·lència i no a la seva necessitat. Per aquest motiu, les universitats amb pitjors 

resultats tindran menys recursos i, per tant, estaran condemnades a desaparèixer, 

mentre que els estudiants hauran de desplaçar-se per estudiar sense que es contempli 

que les taxes incrementen d'acord amb la «qualitat» i que les beques, sobretot la de 

mobilitat, no augmenten. 

 

La segona idea sorgeix a partir de la importància que la bona educació no recau en la 

docència, sinó en la recerca, posant d'exemple el model britànic per a la recerca 

d'excel·lència, en el qual la universitat mesura els seus objectius a partir de la utilitat per 

a les empreses i entitats bancàries. Aquesta és una característica que es tradueix en 

mercantilització del coneixement. 

És aquí, segons l'informe, on  agafa sentit l'existència del Programa Campus 

d'Excel·lència Internacional (CEI), que valora l'especialització de les universitats en funció 

de la seva relació amb el sector productiu. L'agència que duu a terme aquesta avaluació 

és l'ANECA. creada arran del Pla Bolonya per aprovar els graus que imparteixen les 

diferents universitats. En aquesta agència estan representats els grans interessos 

empresarials. Per altra banda, recomana tenir en compte per a l'avaluació de cada 

universitat l'empleabilitat dels graduats.  

 

Apel·lant sempre a la sostenibilitat del Sistema Públic d'Universitats defensen 

l'especialització de les universitats segons l'entorn econòmic de cada centre (o, el que és 

el mateix, la recerca universitària al servei de les empreses) i la no-duplicitat de centres, 

suprimint títols i centres. Aquesta avaluació es consolidaria en: una desena d'universitats 

de qualitat (en la recerca), algunes universitats especialitzades, i la resta bones en 

docència amb escassos departaments de recerca. 
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A nivell pràctic, hem vist com, al llarg dels últims anys, aquestes polítiques es 

materialitzen a les nostres universitats i als nostres centres. 

 

Pel que fa governança, els claustres de les universitats tenen un paper cada cop més 

secundari en la presa de decisió; ho reconeixen els mateixos rectors: «el claustre hi és 

per opinar no per governar». 

En la mateixa línia, però, s’han anat cedint competències als Consells Socials, formats 

per grans empresaris corruptes i especuladors, que han adquirit gran part de les 

competències econòmiques de les universitats, decidint sobre acomiadaments massius 

de treballadores o instant els governs a apujar les matrícules als estudiants.  

Són moltes les universitats públiques catalanes que preparen reformes estatutàries per 

donar més poder al nou òrgan format per Consell de Govern i Consell Social i que no 

contemplen l’elecció tant de degans com del mateix rector, sinó la seva col·locació per 

part de l’administració. 

 

Pel que fa a finançament, totes hem vist com els nostres centres han estat envaïts per 

entitats financeres: ja sigui amb caixers automàtics a totes les facultats, ja sigui 

administrant els nostres carnets o fins i tot serveis culturals i esportius propis de les 

universitats. Tot això és terreny que les universitats han cedit al capital privat i que ha 

suposat recàrrecs i sobrecostos sobre aquest tipus de serveis. 

 

Tots aquests canvis a nivell teòric es recullen a l'Informe dels experts que va sortir al 

febrer de 2013 i que serà la base de la nova reforma d'universitats que pretén aprovar al 

2014 el ministre Wert. Un informe el·laborat per membres de comités de grans 

empreses o fundacions directament relacionades amb entitats financeres (com la 

fundació Botín), o escassos membres de la comunitat universitària que van decidir 

el·laborar una crítica a l’informe, desmarcant-se de moltes de les indicacions que dóna 

l’informe, posant en dubte fins i tot la seva constitucionalitat i defensant la veritable 

autonomia universitària. En aquest informe es recullen explicitament formes per 

concretar el desmantellament de la universitat pública. 

 

I per què tot això ha d'anar lligat a un model de societat? Perquè el sistema, en les seves 

múltiples contradiccions, no accepta una universitat on totes les capes de la societat hi 

accedeixin, no està fet per absorbir tanta mà d'obra preparada remunerant-la com fóra 

degut, i per això apuja taxes i transforma les llicenciatures en graus; perquè una societat 

regida per les lleis del mercat no podrà acceptar mai una universitat democràtica, on tota 

la comunitat educativa decideixi i incideixi en el seu present i futur. Generacions 

d'estudiants i professors han denunciat en els darrers cinquanta anys que la universitat 

pública i democràtica amb la que es professava tenia una sentència de mort si no anava 

acompanyada de canvis socials importants. Si es pretenia fer de la universitat un centre 

de coneixement i investigació i un pilar en la societat del futur, és a dir, que la societat 

estigués al servei de la universitat, es van equivocar de sistema. Ara, el capital se n'ha 

afartat, i en qüestió de deu anys la universitat pública haurà mort. 


