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Comunicat de l'AEP davant la proposta de constitució de la Taula Nacional per la Universitat Pública

L'AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes, avui dia 13 de febrer de 2009 en sessió ordinària del
Consell Nacional, i davant la proposta rebuda al desembre de 2008 de constitució de la Taula
Nacional per la Universitat Pública per part del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa
(DIUE) de la Generalitat de Catalunya, i havent esperat la reunió que es va produir ahir amb la
Comissionada d'Universitats Blanca Palmada per a tenir tots els elements necessaris per a la
reflexió, volem manifestar:
  
1.  Pensem que és positiu que el Govern, el DIUE i el Comissionat d'Universitats entenguin i

comparteixin la necessitat d'enfortir els canals de comunicació entre l'Administració i les
universitats, i de fomentar de forma decidida els espais de presa de decisió en què participen
directament els i les estudiants.

2.  Recordem que el Departament i el Comissionat no van respectar el seu compromís d'establir
un primer espai de trobada com a resultat de les negociacions amb representants del moviment
estudiantil després de la tancada a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona el desembre de 2007.

3.  Recordem també que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) no va respectar el
seu compromís d'incloure ponències del moviment estudiantil i de permetre la compareixença
de representants de l'alumnat en el procés de redacció i discussió del Llibre Blanc de les
Universitats de Catalunya.

4.  Considerem greus aquestes faltes reiterades als compromisos contrets amb el moviment
estudiantil, i no perdem de vista que la proposta en ferm no s'ha dut a terme fins que s'ha
generat una situació de descontentament generalitzat que s'ha evidenciat encara més per les
mobilitzacions i les ocupacions de Facultats que ha protagonitzat el moviment estudiantil
assembleari en els darrers mesos.

5.  Denunciem que els Claustres, com a màxims òrgans de decisió i de govern democràtic de les
universitats públiques i marcs de representació del conjunt de la comunitat universitària, queden
un cop més al marge de les propostes i les intencions del Departament pel que fa al disseny i
discussió del futur de l'ensenyament superior. Aquesta política ve seguida pel menyspreu
sistemàtic per les gestions tecnòcrates de part dels Equips de Rectorat, alhora que s'han vist
desproveïts de moltes de les seves antigues atribucions amb les successives reformes
legislatives que han afectat al sistema universitari (LOMLOU, LUC). A les quatre universitats
públiques de Barcelona (UB, UAB, UPC, UPF) la seva convocatòria ha patit irregularitats
flagrants arribant al punt de no reunir-se durant tot un curs acadèmic (UAB), fet que constitueix
una falta a la legalitat vigent.

6.  Considerem la proposta un pedaç ad hoc de cara a l'opinió pública amb el qual el Departament
i l'ACUP pretenen contenir la crisi de credibilitat que pateixen a causa de les mobilitzacions
estudiantils dels últims mesos, que han posat de manifest la falta de democràcia en el si de les
universitats públiques i la manca de debat i participació en les reformes que s'hi duen a terme.

7.  Constatant que la Generalitat no té capacitat d'incidència sobre la major part de punts a tractar
en la Taula Nacional, el debat al voltant d'ells, tot i ésser necessari, esdevindria estèril i sense
cap possible solució o resultat tangible en el camp de les reformes reals. Aquest fet redueix les
propostes a una simple fal·làcia propagandística de cara a l'opinió pública.

 
Per totes les consideracions anteriors, de de l'AEP comuniquem la nostra decisió de declinar la
convocatòria per assistir a aquesta Taula Nacional, tenint en compte les següents puntualitzacions:
  
1.  Mantenim oberta la nostra predisposició al diàleg com a via per a l'aproximació de posicions i

negociació en la resolució de conflictes, tal com hem manifestat en múltiples ocasions, però
considerem que l'aparició de la proposta de la Comissionada d'Universitats i Recerca és una
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solució deus ex machina que no està fonamentada en una aposta decidida per la revigorització i
promoció dels canals de participació democràtics ja existents a les universitats catalanes i que
actualment es troben en una situació de descrèdit i desús.

2.  Recolzem i compartim la decisió presa pel moviment estudiantil assembleari de no acudir a la
cita de la Comissionada, i reiterem la necessitat de reconeixement formalment les Assemblees
d'Estudiants com a espais legítims de treball i decisió de l'alumnat.

3.  Exigim la convocatòria urgent dels Claustres d'aquelles universitats en què sigui necessari,
especialment en aquelles que actualment incorren en una il·legalitat manifesta.

4.  Finalment, reiterem un cop més la nostra aposta per a iniciar una etapa de democratització i
recuperació del Claustre i els espais de gestió que en depenen com a màxims òrgans de
representació de la comunitat universitària. Són aquests els espais naturals en què hauria de
tenir lloc les línies principals del debat proposat en aquesta Taula, els quals l'Administració no
pot continuar obviant irresponsablement.

 
Barcelona, 13 de febrer de 2009.
  
Consell Nacional
  
AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes
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