
AUTÓNOMA 
ROJA 
PORTAVEU DE LA LLIGA DE LA 

JUVENTUT COMUNISTA A LA U.A.B. 

EDITORIAL 

Després d'unes vacances que el 
Ministeri ha aprofitat per pujar 
les matrícules i per baixar el sou 
al PND de la Central comença el 
curs (no per tothom,és ciar, dones 
encara hi han 15000 companys pen
dents de les proves de selectivi
tat,d'altres que esperen pacient
ment que s'obri la Central,d 'al
tres amb el traspàs congelat,i un 
llarguissim etcètera). 

Pels estudiants de la UAB.des-
prés d'haver passat tota aquesta 
intrincada carrera d'obstacles, 
comença un nou curs amb vells pro 
blemesndesde la selectivitat fins 
els òrgans de govern imposats, pas_ 
sant pels plans d'estudi,profes
sorat, transport, hora ris, classes 
magistrals...,la llista seria ina 
cabable. 

L'any passat a gairebé totes 
les facultats ens vam pdssar el 
curs discutint sobre la gestió de_ 
mocròtica,1'autonomia i la possi
ble formula organitzativa que ens 
permetés situar tots aqqests pro
blemes i enf rontor-nos a .la seva 
causa primera(el Ministeri,el Go
vern i el sistema que representen) 
Vam discutir molt però no vam co
nstruir res.Des d'aquest primer 
número de "Autònoma Roja" (la nos 
tra-vostra- revista),els estudi
ants trotskistes fem una crida a 
tots els companys,organitzacions 
i partits perquè aquest any posin 
•Is seus esforços en la construc
ció de la organització unitòria 
que necessitem per donar resposta 
a totes i cada una de les agressi 
ons de la dictadura coronada. 

La LJC creu que aquesta orga
nització ha de ser un Sindicat 
Lliure d'Estudiants: 

Un Sindicat independent de les 
Juntes i els Claustres,del minis
teri i la seva "partipació". 

Un Sindicat democràtic no tan 
sols de cara enfora,sinó també ij2 
ternament,assegurant el dret a 
tendència,opinió i etc. 

Un Sindicat de lliure afilia
ció,però prou atraient i dinàmic 
com per incorporar des dels sec
tors més endarrerits fins als d' 
avantguarda. 

Un Sindicat que hem de cons
truir nosaltres desde cada curs, 
cada facultat. 

Aixequem a cada curs comissi
ons sindicals obertes a tots els 
companys interessats en impulsar 
el procés organitzatiu,avançant 
així cap a assemblees sindicals 
de curs i més tard de facultat. 

Avancem cap a una Assemblea Sijn 
dical Constituent que no sigui cap 
montatge supraestructural, ni fruit 
de<cap.grup,de cap maniobra,sinó 
obra de tots els estudiants, refle 
x« fidel de les nostres discusions, 
els nostres problemes i les nostres 
1luites. 
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Ne i D'"AUTÒNOMA ROJA" 

"Autònoma Roja" és el portaveu dels 
militants ae la Lliga de la Juventut 
Comunista a la UAB. Des d'aquestes pà
gines intentarem donar la nostra postu 
ra davant de totes i cada una de les 
lluites,reivindicacions i problemes 
que sorgeixin a la UAB. 

"Autònoma Roja", que pensem treure 
més o menys cada mes,vol ser doncs un 
diari per l'intervenció quotidiana als 
cursos,complement d'"Octubre" òrgan 
centrcl de la 1 IC, 

"Autònoma Roja" és oberta a qualse
vol aportació;amb aquest motiu pensem 
incloure una secció de debat a la que 
us cridem a participar amb les vostres 
opinions.Esperem que la vostra col·la
boració serveixi per acabar de donar 
forma a aquesta revista que ara comen
ça. 
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ECONÒMIQUES: SANCIONS A PNN. 

El mes de Juny,la Junta de Facul
tat d'Econòmiques decideix formar 
una comissió de contractació parita
ria de professors i estudiants (de 
molt dubtosa representativitat sobre
tot pel que fa a aquests darrers), 
comissió que queda totalment subor
dinada a la Junta que ha de ratifi
car tots els acords. 

El degà totalment al marge de la 
comissió (que s'oposava a qualsevol 
sanció),proposa a la Comissió de 
Contractació de la UAB vàries san
cions que ni tant sols justifica: 
expusar c 4 professors i rebaixar 
de categoria a uns altres 3,tots 
§lls del departament de teoria eco
nòmica i sociologia. 

La Junta de Govern recolza la mi. 
da.Els PNNs reaccionen i, reunits 
en cssemblea,decideixen dimitir de 
la comissió de contractació.La Jun
ta,davant del moviment de profes
sors,perquè la mida no sigui tan es 
candalosa anula 2 sancions i en re
dueix 2 més,però segueix sense do
nar cap explicació que les justifi
qui . 

Al mateix temps, la junta redu
eix el contracte dels professors de 
Sociologia a un any (fins ara el 
contracte era per dos anys)agravant 
encara més la seva inseguretat labo 
rel ,de carc sens dubte a una possi
ble expulsió l'any que ve. Tot ve de 
que l'any passat la junta de facul
tat d'Eco, va decidi-r recolzar la su 
pressió d'aquesta especialitat (tal 

com preveu el pla Suarez) en contra 
del parer de la majoria d'estudiants 
i professors, i va intentar començar 
la supressió del departament (la mi
da només és aprovada pels càtedra- _-
tics dleconomia que esperen aprofi
tar-se de la part de pressupost des
tinat a Sociologia), 

Els PNNs han fet una perquè tots 
els estudiants i PND se'ls uneixin 
contra les sancions, denuncien tam
bé les actuals estructures acadèmi
ques que,per antidemocràtiques, dei
xen tot el poder de decissió en mans 
de les autoritats jeràrquiques. 

Que s'ha fet de les promeses que 
ens feien els que ens proposaven la 
participació al claustre per elegir 
un rector democràtic? 

Un cop més els fets han demostrat 
que l'aparell acadèmic franquista no 
és "aprofitable", ni "transformable',' 
i que per aconseguir les nostres re_i 
vindicacions hem de movilitzar-nos 
independentment,al marge i en contra 
de Juntes i Claustres (per molt demo 
eròtics que vulguin ser). Només so
bre la base de la destrucció d'aques 
tes estructures aconseguirem imposar 
una veritable Gestió Democràtica. 

-Contra qualsevol sanció 
-Per un cos únic de professors: 
contra la divissió estamentària 

-Per un contracte laboral per a 
tots els professors 

-Per l'elaboració democràtica 
dels plans d'estudi 
-PER LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA [ 

LA UNIVERSITAT. 
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MEDECINA: 6 i 2, DOS CARES DE LA 
MATEIXA MONEDA. 

Pels estudiants de 69 curs.afec-
tats per la problemàtica general de 
l'universitat se'n obre ara una de 
molt concretaria de les sortides pro_ 
fessionals.La degradació de l'ense
nyança rebuda durant aquests dos da
rrers anys ens ha portat a un absolu_ 
ta dispersió d'interessos, a buscar 
cada un la solució pel seu costat. I 
arç,quan se'ns tira a sobre la nece
ssitat d'un treball remunerat i d' 
una bona ensenyança com a post gra
duats ens trovem en un greu impase: 

Si la participació en Juntes i 
Claustres no ha solucionat cap dels 
problemes de docència, etc. encara 
servirà menys en el camp de les sor
tides professionals. 

El col-legi de Metges amb la seva 
defensa a ultrança de la medicina 
privada i aïllat del reste dels tre
balladors de sanitat tampoc ens re
soldrà el problema. 

Nosaltres,estudiants de 62 curs, 
veiem la necessitat per resoldre els 
nostres problemes,d'organitzar-nos 
sindicalment en dos vesants que es 
relacionen entre sí:com a estudiants 
i com a futurs professionals,És així 
com veiem la necessitat de, per un 
oostat.fer realitat el Sindicat Lliu_ 
re d'Estudiants,i per altre, conec-
tar-nos orgànicament amb la resta de 
treballadors de Sanitat. 

Així doncs: 
-Cridem als que encara confien en 

la"participació" a que trenquin amb 
ella i passin a construir el SLE, l' 
organització de tots els estudiants 
independent de claustres, juntes, m_i 
nisteris i"participacions". 

-Discutim àmpliament la nostra fu 
tura problemàtica laboral i aixequem 
una plataforma reivindicativa. 

-Com a futurs professionals anem 
també' a la UGT i la CNT a plantejar 
la nostra problemàtica i estudiem" 
la possibilitat de mi litar-hi,com a 
úniques organitzacions sindicals 
lliures existents.* •¥• •¥• 

La selectivitat, com a intenció 
política del Ministeri, a quedat 
ben clara en el cas de la Bioquími 
ca de l9:Un examen final sense rer 
cuperació en el que el nivell d'a
provat estava en el 70% de respos
tes correctes.Aquesta és la base 
de que 1/3 dels que érem a 12 no 
estiguin a 22¡A- més un L0% dels de 
22 tenim la bioquímica suspesa i 
si no la aprovem ens suspendran 
també la fisiologia.Tot plegat un 
refinat sistema de seleccció que 
hem de combatre ja des d'ara, 

Pero a 22 tenim també altres 
problemes pels que lluitar: 

-Enfront els horaris irregulars 
(grup A),horaris compatibles amb 
el trebal1! 

-Enfront les classes supermassi_ 
ficades(ni tan sols tenim fac. pro 
pia) , ensenyança pràctica als hospi_ 
tais 

-Contra l'incompatibilitat de 
la bioquímica i la fisiologia,eva-
luació segons el treball a classe! 

-Per evitar casos com l'estadis 
tica, de l'any passat, confecció pa
ritaria dels plans d'estudi! 

No esperm que el Ministeri ens 
resolgui els problemes.L'ensenyan-
ça,segons ells,està massificada,so 
bren estudiants.Entenguem d'un cop 
que a Espanya falten metges.Hem de 
ser nosaltres,mateixos els qui 
lluitem amb totes les nostres for
ces per una veritable reforma sani 
tari que resolgui,junt amb totes 
les qüestions globals,els nostres 
problemes docents ara,i professio
nals demà. 

Però per fer això,i moltes al
tres cosesfens cal una organitza
ció pròpia,construida per tots,in 
pendent de les juntes i dels claus 
tres,del ministeri i ' la"participa-
cio".Un Sindicat Lliure d'Estudi* 
ants. 

Reunim-nos a cada curs,sense per 
dre més temps,per discutir com im
pulsar i fer realitat la nostra o£ 
ganització. 
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EGB: NOU CURS,VELLS PROBLEMES. 

Comença un nou curs i amb ell cal 
que remprenguem de nou la lluita per 

la nostra escola allò que tots 
els implicats en l'ensenyança volem 
que sigui. 

Només començar i ja ens troven do. 
vant de tota una sèrie de qüestions •' 
problemàtiques que obstaculitzen la 
marxa del curs: 

En primer lloc la divissió de 1* 
escola entre St. Pau i St. Cugat, 
potser el problema menys evident pe
rò no per això el menys important. 
Si analitzem el que això significa 
veurem que no és més que un "parche" 
per eludir la qüestió de fons:la ne_ 
cessitat d'una tercera Normalja Barce 
lona. Per això ja ens\yam moure l'any 
passat però.vists els resultats,cal
drà que ens hi encarem amb més força. 
Hem de ser conscients que si no ho 
solventem ara l'any que ve la qües
tió es tornarà a plantejar en els -; 
mateixos termes i és això precisa
ment en que el ministeri vol;negar 
aquesta tercera normal és coherent 
amb la seva política educativa con
trària als interessos de 1'inmensa 
majoria de la poblaciò(selectivitat 
plans d'estudi...J.Cal doncs que 
ens raovilitzem amb força contra a-
quest Ministeri al servei exclossiu 
de la burgesia. 

A part d'aixó,hi han tota una sè 
rie de qüestions internes de í 'escó 
la,similars a les que es plantegen 
a la resta de facultats de 1 'Autòno 
ma, provinents en part de que la plâ  
nificació del curs s'hagi fet sense 
la nostra intervenció: 

El problem<i.dels horaris és un 
dels més importants,ja que no tot
hom pot seguir-los per problemes de 
treball,etc.Es necessari que discu
tim i planifiquem el nostre horari 
als cursos i presentem propostes a-
cabades (treure espais lliVes per 
guanyar temps,per les tardes comen
çar a les 5 si és el que convé a 
tothom,etc.). 

D« la mateixa manera hem d'oposar_ 
nos a que professors incompetents, im 
posats pel ministeri continuïn a l ' 
escola íl'any passat h«i va haver tot 
un moviment d'oposició al catedràtic 
Claverol.i aquest any continua enca
ra a l'escola,el problema doncs per
sisteix.No ens hem de centrar però 
en un. professor, sinó que hem de llui^ 
tar contra tots aquells professors, 
imposats o no, que creguem són un 
obstacle per la nostra formació i 
pels objectius que tant nosaltres 
com la gran majoria del professorat 
de 1 'escola tenim marcats cara a una 
nova formació dels mestres.Aquesta 

orientació és radicalment oposada a 
la del Ministeri ;cal doncs que cohe
rentment assumim la responsabilitat, 
tan nosaltres com els professors, de 
fer avançar l'escola contra els plans 
del Ministeri i el Govern. 

0L\ 
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INTERNACIONAL: 
TAILANDIA:AS5ESSINATS,TORTURES I 
2000 ESTUDIANTS DETINGUTS. 

Davant del retorn a Tailandia de l' 
exilat mariscal'Thanom Rittikachorn, 
dictador reaccionari enderrocat fa 
tres anys, i demanant responsabilitats 
per la detenció d'estudiants que repajo 
tien propaganda contra ell,els estudi
ants decideixen ocupar la universitat 
de Thammsat.a Bangkok,Després de 6 h. 
d'atacs el recinte és pres per la po
licia i grups feixistes armats amb a_r 
mes automàtiques;el balanç és de va-' 
ries decenes de morts, centenars de 
ferits i 2000 detinguts.Aquests detin
guts després de ser maltractats pels 
feixistes esperen judici en mans dels 
militars que aprofitant la situació 
han donat un cop d'estat. 

Un cop més la juventut, en aquest 
cas el moviment d'estudiants, ha de
mostrat un gran esperit de lluita i 
una enorme capacitat de residència en
front dels dels enemics de la lliber
tat i la democràcia, 

Cal que denunciem aquests fets;els 
estudiants trot skis tes us cridem a de_ 
mostrar la vostra repulsa al cop d'ejs 
tat i les seves conseqüències;creim 
que la separació geogràfica no pot 
ser escusa per deixar d'oferir la nos 
tra solidaritat als estudiante i al 

• 
i 

poble tailandés. 
-Llibertat pels companys detinguts 
-Responsabilitats pels crims dels 
feixistes 

-Recolzem la lluita " internacinalis 
ta en pro dels estudiants tailan
desos. 
-Solidaritat internacional. 

ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULTIMA HORA ULT 

KRIVINE EXPULSAT D'ESPANYA, 
6 LLUITADORS DETINGUTS 

El dia 19 és detingut a Madrid i 
poc després expulsat del pais Alain 
Krivine, director del diari "Rouge" 
i un dels dirigents de la Ligue Co-
muniste Revolucionòire (Secció frarï 
cesa de la IV Internacinól)¡Krivine 
venia a participar a la I Setmana 
Universitòria, que ha sigut prohibi_ 
da pel governador.Junt amb ell fo
ren detinguts Jaime Pastor i Lbcía 
González de la LCR espanyola, que 
segueixen empresonats. 

Per altra banda, eiynateix dia i 
també a Madrid, detenen a Lucio Lo
bato ,dirigent del PCE,i a tres advo 
cats bascos acusant-los d'haV/er pur. 
lat en un acte no autoritzat sobre 
1 'amnistia;tots ells segueixen em
presonats . 

Davant d'aquests fets no podem'— 
quedar impassibles: 

-Libertat inmediata pels detingut | 
-Llibertat d'expressió.No a les 
expulsions territorials. 
-Abaix la repressió 
-Amnistia total. 

* * * 

BATXILLERS: 23 INSTITUTS DE 
BARCELONA I COMARCA EN VAGA: 

Protestant contra les noves agre
ssions del Ministeri (manca de con
tractació de PNN,supressió de 62 de 
batxillerat,noves disposicions sobre 
optatives,etc.) 23 instituts de Bar
celona i comarca han anat a la vaga. 

Cal que els batxillers no quedin 
sols en la seva lluita; les seves rei_ 
vindicacions (una ensenyança pública 
laica,gratuïta i cientifica) són' les 
nostres, i els seus-enemics (el Mi
nisteri i el govern)són els nostres 
també. 

-Solidaritat amb el moviment de 
batxillers 
-Per un ensenyanç pública,laica 
gratuïta i científica 
-Fora la Llei d'Educació. m 



PER UN MOVIMENT D'ALLlT 
BERACtó DE LA DONA 

Amb la situació de crisi economi 
ca s'ha fet encara més evident l'in 
terès del govern de mantenir a la 
dona sota una doble explotació:com 
a treballadora i com a dona ( escla 
vitut domèstica, matrimonial, etc.J 

La dona que temps endarrera,quan 
faltava ma d'obra , va ser incorpora 
da al món del treball,ara,(amb la 
situació d 'atur,etc.)és la primera 
en quedar exclosa del procés produc 
tiu,veient-se relegada a les tas
ques domèstiques. 

Lc dona és doncs la capa de la so 
cietat més afectada per l'actual si_ 
tema d'explotació,veient-se diseri-
aiinada en el trball, l'escola, juri 
dicament.etc. 

le 
Conscients d'aquesta sit uacio.mi 
rs de d ones es comencen a organit 

Aquest moviment no oblida tampoc 
la lluita per les llibertats demo
cràtiques i polítiques. Serà a par 
tiri d'aquesta lluita conjunta com 
es podrà fer assumir al reste de la 
població la problemàtica específica 
de la dona. 

Nosaltres,militants a la UAB de 
la Lliga de la Juventut Comunista 
(organització juvenil que vol reco
llir els interessos de tots els o-
primits i molt especialment els de 
la dona),intentarem,a partir d'aque 
ta revista i sobretot amb la nostra 
intervenció quotidiana,aixecar a la 
UAB un veritable moviment d'allibe
ració de la dona ( independent, unita_ 
ri i democràtic). Creiem que cal ca 
menear ja des d'ara convocant reu
nions de dones a totes les facul
tats per tractar de la nostra pro
blemàtica específica. 

zar en un moviment d'alliberació de 
la dona(Jornades Catalanes de la Do 
na,Jornades a Madrid...).Volen de
fensar uns interessos propis com: 

-Lluitar contra les agressions a 
la dona:No a la discriminació jurí
dica , política , social i professional 
Contracepció i avortament lliures i 
gratuïts. 

-Lluitar contra la sobrexplota-
cio:A treball igual,sou igual;cap 
discriminació sexista en el camp la 
boral. 

-Lluitar per unes millors condi
cions de vida:Accés a l'ensenyament 
Contra la esclavitut domèstica. Gu
arderies gratuïtes en els llocs de 
treball i estudi. 

LLEGEIX 

DISCUTEIX 

I DIFON 


	autoroj_a1976m10d23n1_001.pdf
	autoroj_a1976m10d23n1_002.pdf
	autoroj_a1976m10d23n1_003.pdf
	autoroj_a1976m10d23n1_004.pdf
	autoroj_a1976m10d23n1_005.pdf
	autoroj_a1976m10d23n1_006.pdf

