
Benvolguts/des, 

Els estudiants de veterinària de la UAB expressem el nostre rebuig a l’aprovació, per part del 
Consell Interuniversitari de Catalunya el passat 30 d’octubre, d’uns nous estudis de veterinària 
a Catalunya. Les dades demostren que la creació d’aquesta nova titulació no respon a 
necessitats reals de la societat. Si prenem d'exemple França, un país de més de 65 milions 
d'habitants només requereix de 4 facultats per cobrir les seves necessitats, com és que 
Catalunya, amb 7 milions, en necessita 2? Resulta evident que aquesta nova titulació 
provocarà un malbaratament de la professió i un augment de la taxa d’atur. Com a estudiants, 
sabem de primera mà que els nostres companys i companyes titulats ja tenen actualment 
molts problemes per trobar feina a casa nostra degut a l’excés d’oferta de titulats i a la situació 
socioeconòmica que estem vivint.  

D’altra banda, les retallades contínues que està patint el sistema universitari públic català 
afecten molt negativament la qualitat de la docència. Els estudiants hem vist com han 
desaparegut pràctiques per falta de finançament, activitats molt importants per a la nostra 
formació han estat substituïdes per d’altres més econòmiques. Les retallades també han 
portat a una disminució del professorat, fet que ha resultat en una massificació a les aules, 
moltes vegades en pràctiques que haurien de ser de només 5 o 6 alumnes i imprescindibles 
per a mantenir els estàndards europeus. La Facultat de Veterinària de la UAB està homologada 
per la EAEVE i ha de tornar a ser avaluada al 2017. Per mantenir aquest reconeixement cal 
finançament específic per infraestructures i equipaments, finançament que ara per ara no 
existeix. Si perdem aquest segell de qualitat europeu, els nous titulats perdrem competitivitat 
no només enfront dels titulats de la resta d’Europa, sinó dels titulats de la resta de l’estat 
espanyol procedents de facultats homologades. Davant d’aquesta situació és fa difícil 
d’entendre que s’anunciï la creació d’una nova titulació tan cara com és la nostra.  

Estem en una universitat pública, i per tant estem parlant de la gestió de diners públics 
procedents dels impostos que paguem els ciutadans. Davant les retallades que estan patint la 
sanitat, la dependència, l’ensenyament, i la universitat, creiem que la gestió d’aquests recursos 
no és ni eficient ni responsable. És raonable tenir 2 graus de veterinària a Catalunya quan no hi 
ha demanda de feina? És coherent permetre que l’única facultat de veterinària que actualment 
hi ha a Catalunya pugui perdre el reconeixement d’Europa? Definitivament, nosaltres creiem 
que no. 

Els i les estudiants de la Facultat de Veterinària de la UAB apostem per una millor gestió dels 
recursos i l'aplicació de solucions per a eliminar la precarietat a les aules de la universitat, i no 
per la creació de nous estudis que no responen a unes necessitats reals. 

 
Bellaterra, 17 de desembre de 2014 
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