TENS DRET A ESTAR INFORMAT
QUÈ ÉS EL CLAUSTRE?
El Claustre és l'òrgan de representació de la comunitat universitària. Si miréssim la universitat
com un petit Estat, el Claustre seria el seu Parlament. Quan s'hi aproven declaracions o
mocions les està aprovant la comunitat universitària, a través dels seus representants. Per
això hi ha tant estudiants, com professors i personal d'administració i serveis.
La Universitat és una institució pública, finançada amb els diners de tots els i les contribuents.
Això fa encara més important que hi hagi transparència en les decisions que s'hi prenen.
La manera d'introduir temes de debat al Claustre és presentant, amb el suport d'un 5% dels
claustrals, mocions que s'incorporen a l'ordre del dia.
EL PROBLEMA AL QUAL ENS ENFRONTEM: TRES ANYS SENSE DEMOCRÀCIA
2009: La mesa del claustre, la funció de la qual és únicament administrativa, va decidir
rebutjar cinc de les mocions presentades per diferents grups d'estudiants tot i que aquestes
estaven presentades d'acord amb la normativa. Tots els i les estudiants claustrals van
manifestar en conjunt el seu desacord amb aquesta imposició i van demanar la incorporació
de les mocions a l'ordre del dia. Donada la negativa de la mesa, molts estudiants van impedir
la continuïtat d'un Claustre que no era democràtic.
2010: Desprès de la contundent resposta, de l'estudiantat l'any anterior, de cara al Claustre
del 2010 els estudiants van acudir al gabinet jurídic de la Universitat en busca
d'assessorament per a poder presentar les mocions de forma que no fossin rebutjades. Tot i
l'actitud constructiva i fetes les modificacions aconsellades, la Mesa del Claustre va seguir amb
la seva postura censuradora rebutjant cinc mocions dels estudiants un cop més.
2011: Els estudiants i treballadors per mitjà del grup Àgora es van coordinar per presentar
unes mocions on es demanava parlar de retallades i governança prevenint les dures retallades
de les universitats. Els motius "tècnics" van ser, un altre cop, el motiu per deixar aquestes
mocions al final de l'ordre del dia. Abans d'arribar a discutir-les, la majoria de professors
havien d'abandonar el Claustre deixant-nos als estudiants sense quòrum.
PERQUÈ ÉS TANT IMPORTANT QUE PARTICIPEM A LES ELECCIONS
Estem en un moment en la història de la universitat pública que participar en la presa de
decisions de la institució és més important que mai. Les retallades i les reformes de la
Governança universitària deixaran una universitat pública amb una participació molt reduïda
dels estudiants als diferents òrgans. Volen fer una universitat més vertical, amb menys
membres prenent decisions als òrgans col·legiats. Volen persones amb experiència en el món
empresarial per gestionar les nostres universitats. L'objectiu és atacar una ineficiència
inexistent dons la universitat pública catalana treu rendiments positius de cada euro invertit
(estudi realitzat per l'AQU).
Ara que coneixes la situació, creus que et podràs quedar el dia 1 sense
votar els teus representants del Claustre?
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