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XIV Assemblea Nacional de l'AEP

Els passats dies 22, 23 i 24 d'abril s'ha celebrat la XIV Assemblea Nacional de l'AEP a l'Auditori de
l'edifici de Rambles de la UPF, sota el lema «Ara més que mai, organitza't per la Pública!». Durant
aquests tres dies s'han produït diferents debats en els que tots els militants hem pogut donar la
nostra opinió sobre l'AEP, intentant fer una autocrítica sobre el treball desenvolupat durant el curs
2004/2005. S'ha remarcat el creixement de l'AEP i l'hem pogut comprobar amb la participació; el dia
de Sant Jordi unes 50 persones van venir a l'Auditori destacant la implicació de tots i totes les
militants d'AEP. El primer dia es va centrar en els informes de gestió, on totes les responsabilitats
van fer una valoració del treball fet i principalment creant persepctives de futur des d'on l'AEP es
compromet un any més en la defensa de la Universitat Pública, Laica i de Qualitat. Un any més
l'Assemblea Nacional ha remarcat la importancia de la participació i la creació d'assemblees de
facultat, essent aquesta la única veu que els estudiants tenim per reivindicar els nostres drets, de la
mateixa forma que volem fomentar la participació de tothom a les assemblees també creiem que el
treball de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública és fonamental per a
l'enriquiment de la universitat i per poder treballar de forma conjunta entre tots aquells que
compartim la lluita per la pública. Una vegada més vam estar debatent i buscant les fórmules per
avançar cap a un model d'Universitat , tan des de les propostes per una Llei d'Universitats, que
garanteixi la democràcia interna i la seva integració en la societat des d'una perspectiva
transformadora. En la cloenda han participat els portaveus de les principals entitats properes a l'AEP
de Catalunya, aportant el seu punt de vista sobre la situació actual del nostre territori en un moment
de tants canvis i també animant a que la nostra associació segueixi endavant, amb més força i per a
això fent un crit a que tots i totes lluitem ara més que mai per la pública.   

 

Post-scriptum : Estrella Outeda, Filosofia - UB
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