


Els esdeveniments ocorreguts durant
el curs passat, entre els que podem
contar la càrrega dels mossos d’es-
quadra del 4 de Març a la Facultat de
Lletres de la UAB, l’obertura d’expe-
dients contra 31 estudiants a la ma-
teixa universitat, així com l’aprovació
dels plans d’estudi de forma irregular
en diverses facaultats, comportaren
durant el curs passat a una situació
de malestar dins de la UAB que final-
ment es va traduir en el posiciona-
ment clar i creixent a favor del “no a
Bolonya” per part d’una majoria de la
comunitat estudiantil que fins el mo-
ment havia romàs inactiva. Aquesta
conjuntura va permetre iniciar un se-
guit de protestes amb uns objectius
unànimes entre els participants:

-Una moratòria en l’aplicació dels
nous plans d’estudi i l’obertura d’un
debat ampli i realment representatiu
per a establir el model d’ensenya-
ment superior que vol la nostra so-
cietat, alhora que la celebració, a
totes les universitats, d’un referèn-
dum legal i vinculant sobre la paralit-

zació del procés de convergència eu-
ropea (EEES). Alhora, es reclama la
derogació de la LOU i del Reial De-
cret de Graus.

-La retirada, per part de l’equip de go-
vern de la UAB, dels expedients
oberts a 31 estudiants de la universi-
tat i la desvinculació de totes i cadas-
cuna de les 15 imputacions penals. 

-A nivell concret de la UAB, es re-
clamà el reconeixement del dèficit
d’aquesta universitat que ascendeix
al voltant de 30 milions d’euros
(MIRAU) i la dimissió de la degana de
Lletres Helena Estalella com a res-
ponsable de la càrrega del 4 de març.

A les assemblees de facultat de di-
verses universitats dels Països Cata-
lans així com també de l’estat
espanyol es va consensuar al llarg
del primer semestre d’aquest curs
2008-2009 establir les ocupacions de
les aules o espais emblemàtics de
les universitats com a forma de pres-
sió per aconseguir l’assoliment de les
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seves reivindicacions, en el que es
convertiria en un fenomen d’ocupa-
cions en cadena. Progressivament,
doncs, es van ocupar espais o fent
tancades a la UB, UAB, UdG, UdL, a
València, a Castelló, Palma de Ma-
llorca, Madrid, Sevilla, Saragossa i al-
tres llocs de l’estat. Especialment
simbòlica fou l’ocupació de l’edifici
central de la Universitat de Barcelona
com a focus important de connexió
del moviment estudiantil entre sí ma-
teix i amb la societat. També es van
rebre manifestacions de suport d’es-
tudiants de moltes altres universitats
(per exemple des de Nova York) i de
centres de Secundaria, així com de
certs sindicats, grups de personal do-
cent universitari, PAS i sectors socials
en lluita.

En el cas concret de la UAB en el ter-
mini de dues setmanes es van ocu-
par gradualment les facultats de
Polítiques i Sociologia, Filosofia i Lle-
tres, Educació, Psicologia i Logopè-
dia, Comunicació, Ciències i ETSE.
La UAB ha estat l’única universitat on
les mobilitzacions van anar acom-
panyades d’aturada de classes, mè-
tode que s’ha demostrat com el més
eficaç alhora d’exercir pressió, en tant
que ha estat l’única universitat on es
va obrir un procés de negociacions al
mateix temps que es va aconseguir
que es reconegués el dèficit d’a-
questa universitat. Malgrat això, la ne-
gativa de l’anterior equip de govern a
negociar la retirada dels expedients
sancionadors fou el motiu que trencà
les negociacions en arribar les va-

cances de Nadal, moment en que es
desocupà la facultat de Filosofia i Lle-
tres, que havia pressionat durant un
mes sencer, i el rectorat de la UAB,
darrers reductes de les ocupacions
del primer semestre exceptuant l’edi-
fici central de la UAB.

En el context de les ocupacions de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB, Estrat Jove va donar ple suport
a les decisions preses des de l’As-
semblea, participant com a col·lectiu
en l’organització de la docència alter-
nativa que es dugué a terme durant
el mes que va durar l’ocupació, i, a
títol individual, en gran part de les ac-
tivitats acordades a l’Assemblea. En
aquest sentit, des d’Estrat Jove hem
manifestat i manifestem el nostre re-
buig frontal a l’aplicació de l’EEES, la
LOU i el Reial Decret de Graus, ente-
nent que es tracta d’un atac frontal
contra el que creiem ha de ser una
Universitat pública i de qualitat, on to-
thom hi pugui accedir sense importar
el seu nivell econòmic i on l’ensenya-
ment que s’hi imparteixi no quedi mu-
tilat per una reforma a la baixa dels
continguts i del valor de les titula-
cions. No creiem que sigui aquí l’es-
pai per explicar extensament en què
consisteix la polèmica reforma, però
sí que volem fer notar el nostre posi-
cionament i l’exigència que tot plegat
hauria de resoldre’s via mitjans verta-
derament democràtics, participatius i
vinculants.

A dia d’avui, 21 de març, ens trobem
amb l’imperatiu de posicionar-nos da-
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vant l’inacceptable context de brutal
repressió d’un moviment estudiantil
que s’ha caracteritzat, des del prin-
cipi, per una manera de fer innega-
blement pacífica. En el breu lapse
d’una setmana la comunitat estu-
diantil s’ha vist agredida reiterada-
ment i amb una violència
desproporcionada i del tot injustifi-
cada per part dels cossos policials.
Primer amb el desallotjament de la
pacífica ocupació de la Universitat
Pompeu Fabra el dia 13 de març a
instàncies del rector Josep Joan Mo-
reso, seguint amb la càrrega policial
contra els estudiants que protestaven
durant la presa de possessió del cà-
rrec d’aquest mateix rector dos dies
després i finalment amb les brutals
càrregues policials que van propinar
els mossos d’esquadra contra els es-
tudiants el 18 de març en desallotjar-
los de l’edifici central de la Universitat
de Barcelona i en dissoldre les diver-
ses concentracions i manifestació
que se succeïren durant el dia. Fins a
tres càrregues policials reberen els
manifestants durant el dia i la quarta,
que arribà per la nit quan una mani-
festació que voltava les 5.000 perso-
nes intentava accedir a la Plaça Sant
Jaume i que derivà en una brutal per-
secució i pallissa des de Via Laietana
fins a l’Estació del Nord i des de
Plaça Urquinaona fins al Pla de
Palau.

A tot això li hem de sumar l’estat pa-
rapolicial en el que ens trobem a la
facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB, que, des de la fi de les ocupa-

cions el darrer mes de desembre, ens
hem vist amb la imposició de cossos
de seguretat privada contractats per
la mateixa universitat. Cossos externs
al servei de seguretat de la UAB, ar-
mats amb porres i botes militars i en
gran nombre, sens dubte amb l’ob-
jectiu d’intimidar els estudiants prota-
gonistes de les mobilitzacions.

Per totes aquestes raons, des del
Col·lectiu Estrat Jove volem fer ressò
i unir-nos a la condemna de tots
aquests successos repressius i anti-
democràtics, extremadament violents
pel que fa a la seva vessant física
però també psicològica i seguir exi-
gint que aquestes qüestions que tant
estan pertorbant les Universitats si-
guin resoltes mitjançant consultes
vinculants i democràtiques en relació
a una moratòria de la implantació
dels nous plans d’estudi per tal d’ini-
ciar un procés de debat àmpliament
participatiu i vinculant a propòsit de
l’ensenyament superior que neces-
sita la nostra societat, de la necessi-
tat de recursos que pateix el sector i
de la manca de drets laborals que hi
pateixen molts dels seus integrants �
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