
Unes quantes classes de la Uni-
versitat de Girona (UdG) es van fer
ahir al carrer. Algunes davant l’e-
difici del rectorat, a la plaça de
Sant Domènec, altres van baixar
fins el cor de la ciutat, a la Rambla
i a la plaça del Vi, davant l’ajunta-
ment. «Hem volgut que es visua-
litzés la nostra protesta», va expli-
car ahir Marco Aparicio, professor
de Dret Constitucional. Aparicio i
la seva vintena d’alumnes es van
traslladar ahir des del campus de
Montilivi fins al del Barri Vell per fer
sentir la seva veu. Josep Maria Ter-
ricabras (Lletres), entre altres, tam-
bé va fer ahir classe al carrer. El degà
de la Facultat de Ciències de l’E-
ducació, Josep Maria Serra, va ex-
plicar a aquest diari que aquests ac-
tes de protesta «tenen el suport del
deganat» perquè «volem que se sà-
piga que som conscients del mal
que fan les retallades a l’ensenya-
ment». 

Els professors i els alumnes han
acordat continuar portant les clas-
ses al carrer també avui i demà di-
mecres, com a preludi de la vaga i
manifestació d’aquest dijous. La
manifestació arrencarà a les 12
del migdia al rectorat. 

Laia Vidal, coordinadora del
Consell d’Estudiants, diu que han
decidit donat suport a aquesta jor-
nada per protestar contra les polí-
tiques educatives que s’estat duent
a terme. 

La vaga i manifestació ha estat

convocades en l’àmbit de les uni-
versitats dels dels Països Catalans
pel Sindicat d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC), amb el su-
port, a Girona, del Consell d’Estu-
diants de la UdG i de la PUDUP
(Plataforma Unitària en Defensa de
la Universitat Pública). La PUDUP
de Girona  s’ha constituït recent-
ment com un claustre que agrupa
professors que fins ara no tenien un
òrgan que els coordinés. 

Jordi Alemany, portaveu del

SEPC, ha informat que la vaga es
convoca sota el lema «Conquerim
l’educació pública i popular», i ha
advertit que, «de moment a nivell
de rumor», ja es parla d’una pos-
sible reducció de molts graus de 4
a 3 anys de durada, fruit de la pre-
carització. 

La PUDUP reivindica una uni-
versitat que construeixi «alternati-
va, debats i nous discursos» i diu
que la universitat present «resta ob-
soleta i ens embafa d’erudició».
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Professors de la UdG fan classe al carrer en
protesta per la degradació de la docència

Els universitaris traslladen l’aula a la Rambla i a l’ajuntament com a preludi de la vaga i manifestació de dijous 

Una classe al carrer celebrada ahir. 

PERE MONTALBAN
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TELEVISIÓ «Sense ficció»
analitza el món segons 
la visió de Benet XVI
Un documental intenta explicar els princi-
pals esdeveniments que han marcat la
vida del pontífex. 48

OSCARS«Argo» i «La vida de Pi» 
triomfen en uns premis molt repartits
«Lincoln» partia com la gran favorita però es va haver de confor-
mar amb l’estatueta al millor actor per a Daniel Day Lewis en el pa-
per de l’històric president dels EUA. 4o i 41

Marco Aparicio (Facultat de Dret)
és un dels professors que ha parti-
cipat en les sessions constitutives
de la PUDUP de Girona. Aparicio
sosté que s’està vivint un procés
de precarització de les condicions
laborals dels professors i del PAS,
s’estan massificant les aules, i s’es-
tà privatitzant el programa de màs-
ters, de manera que els estudis de
tercer cicle es converteixen en in-
nacessibles per a la majoria de la
població. També diu Aparicio que a
la UdG es produeix una «accepta-
ció acrítica» de les retallades i que
l’equip de govern brilla per la
«manca de debat» i «l’escassa
transparència». La políticfa de la
rectora Anna Maria Geli «aposta
per la precarització de les planti-
lles», sosté el professor. Igual-
ment, lamenta l’increment dels pre-
us de matrícula (aproximadament
un 60% més cars des de l’any pas-
sat), i qüestiona la «mercantilitza-
ció de la formació», en el sentit que
es prepara els alumnes només
«per a les necessitats del mercat»,
sense atendre la seva formació crí-
tica. GIRONA |D.B.



«El rectorat accepta
acríticament les
retallades i hi ha
manca de debat»

CRÍTIQUES GIRONINES 

MALESTAR CREIXENT
«No volem ser una majoria
silenciosa que acata»

La PUDUP va difondre ahir un
comunicat que parla de pèrdua

de drets, d’«ofensiva neoliberal» i
afirma: «No volem ser una majoria si-
lenciosa que acata davant la sentèn-
cia d’una vida precària». 



LA CLAU

L’ESCRIPTOR BANYOLÍ MIQUEL
AGUIRRE VA PRESENTAR AHIR A
GIRONA la seva nova novel·la, La
cortina de saca, guanyadora del XVIII
Premi Valldaura Memorial Pere
Calders. L’acte es va celebrar a la
Llibreria 22, amb la participació del
periodista Salvador Garcia. L’obra
s’ambienta a la Banyoles republicana
dels anys 1930. 



Miquel Aguirre
presenta «La
cortina de saca»

MARC MARTÍ

Tres «píndoles» formatives a
l’Aula del Teatre de Banyoles

L’Aula del Teatre de Banyoles
ha programat per aquest mes de
març tres «píndoles» formatives,
una activitat de caràcter experi-
mental. La primera (2 de març) de
Coneixement de la Veu, va a càrrec
de l’actor i director Ferran Frauca.
La segona «píndola» (9 de març)
conduïda per l’actriu i pedagoga
Mireia Vallès, aprofundirà en el
Treball Físic de l’actor; i, la darre-

ra (16 de març) proposa treballar
l’Humor Gestual a càrrec de l’actor
i clown Marcel Tomàs. 

L’Ajuntament de Banyoles ha in-
format que es tractar de tres dies
intensius on es treballarà amb
aprofundiment aquestes discipli-
nes teatrals, amb la intenció de do-
nar eines, reciclar i refrescar co-
neixements als actors que estan en
actiu i que tinguin ganes d’ampliar
coneixements.
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