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Tradicionalment, les i els estudiants hem estat un grup reivindicatiu i progressista, motor de moltes
lluites populars. Hem estat i som part dels moviments socials que treballem per canviar la realitat
que ens envolta i construir, dia rere dia, un món millor. Som gent preparada, dinàmica i combativa:
moltes de les revoltes populars que han passat a la història tenen el seu origen en el moviment
estudiantil. Som l'espurna que encén la flama!
  
Des de l'AEP (Associació d'Estudiants Progressistes) fa més de 15 anys que treballem dins la
Universitat i cap a la Societat, amb voluntat aglutinadora, perquè creiem que la Universitat és una de
les millors eines de transformació social: és la llar del coneixement, de l'esperit crític i del progrés. El
lloc on tothom pot anar a formar-se, aprendre, crear, investigar, ensenyar i créixer. O si més no, així
hauria de ser...
  
Actualment la Universitat pública es veu greument amenaçada per la mercantilització de
l'ensenyament que es promouen des dels interessos econòmics dels governants i això fa que perdi
el caire social i universal que li dóna sentit. La LOU (Ley Orgánica de Universidades) i l'EEES (Espai
Europeu d'Educació Superior) no són més que atacs directes a la pública que volen convertir-la en
una fàbrica de treballadors, i la suposada reforma pedagògica que comporten no és més que un fals
embolcall per vendre millor el producte. Les i els estudiants no podem tolerar la pèrdua de continguts
i la professionalització dels títols universitaris, l'elitització de l'educació superior (degut al filtre
econòmic que suposa l'augment de les taxes) o les ingerències empresarials que faran que la
Universitat perdi la seva independència i esperit crític. L'ensenyament és un dret, no una
mercaderia!
  
Per tot això cal que ens organitzem, que revifem les assemblees d'estudiants i que fem sentir la
nostra veu, clara i forta. El paper dels nous estudiants és essencial: els cicles del moviment
estudiantil són curts perquè els estudiants estem a la Universitat uns 5 anys i doncs cal una
renovació constant, una organització ben fonamentada. Junts reclamem un sistema de beques que
permeti superar l'escull econòmic, unes normatives d'avaluació i permanència que no suposin un
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greuge per a cap estudiant, una profunda revisió dels òrgans de govern de les universitats i dels
mecanismes de participació de l'estudiantat, així com unes polítiques clares per preservar i fomentar
la llengua i la cultura catalanes, per protegir el planeta i acabar amb la societat patriarcal.
  
 

La situació actual de la Universitat és preocupant i nosaltres, estudiants, tenim el dret i el deure de
dir-ho i d'aportar solucions. Hem de tornar a encendre l'espurna del canvi per frenar aquest món en
que tot té preu i tot és en venda, fins i tot l'educació.
  
PER UNA UNVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT, CATALANA I MULTICULTURAL,
ECOLOGISTA I NO-SEXISTA, PARTICIPATIVA I DEMOCRÀTICA, PROGRESSISTA,LAICA I
TRANSFORMADORA,
  
ESTUDIANT ORGANITZA'T!
  
TOTS I TOTES PER LA PÚBLICA!!
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