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Com treballem per la universitat pública?

Per tal de contextualitzar les conclusions que exposa la ponència, hem decidit estructurar el
document en dos apartats. En el primer es fa una anàlisi de la situació actual del moviment
estudiantil identificant tant els trets organitzatius que considerem positius, com els que caldria
millorar. El segon planteja una sèrie de matisos i les línies de treball que des de l'AEP podem dur a
terme per tal d'aconseguir-los.
  

1. Radiografia del moviment estudiantil
 
Històricament el moviment estudiantil ha estat de difícil vertebració i s'ha caracteritzat per una
fluctuació periòdica. S'ha mostrat intermitent, augmentant en moments previs a mobilitzacions
massives i mediàtiques i, per contra, ha entrat en una situació d'hivernació en èpoques en què les
ofensives contra la universitat i la societat són menys visibles.
  
A Catalunya s'ha exemplificat amb una crescuda exponencial en les setmanes prèvies a la gran
mobilització contra la LOU. Malauradament després de l'aprovació de la llei, es pateix un fort
desencant entre els i les estudiants, que desenvoca en una davallada de participació. La LUC, en
canvi, amb un ressò meditàtic escàs, no aconsegueix ?tot i ser tant o més important que l'anterior?
els mateixos efectes que la LOU; tant quantitativament, pel que fa al nombre de persones
mobilitzades, com qualitativa, pel que fa al grau de sensibilització d'aquestes.
  
En el panorama actual de lluita, els nous moviments socials estan adquirint cada cop més
protagonisme, mentre que les formes tradicionals d'associació sembla que han entrat en un periode
de crisi. Aquesta realitat genera una desconfiança vers les sigles que dificulta en gran mesura
l'apropament de la gent a les associacions. Des de l'AEP, el treball realitzat en el sí de les
assemblees, potenciant-les i sostenint-les ?en èpoques de baixa activitat?, demostra la capacitat
enriquidora de les associacions cap a les assemblees. Al mateix temps, les assemblees de facultat
aporten nous elements de discurs i potencial humà a les associacions que treballen d'una manera
positiva en el sí d'aquestes.
  

2. El moviment estudiantil que volem i com assolir-lo
 
Creiem que les següents línies de treball i conceptes organitzatius poden suplir les mancances
exposades en l'anàlisi anterior. Els elements que entrarien en joc dins d'aquest moviment estudiantil
són els següents:
  

Assemblea
 
Cal tenir sempre present que cada assemblea és diferent i no existeix una recepta homogènia i
uniforme pel seu funcionament. Però hi ha una serie de característiques que haurien de ser
comunes a totes les assemblees.
  
L'assemblea hauria de ser l'espai sobirà i unitari dels i les estudiants de la facultat; flexible als nous
canvis, plural i obert, on el diàleg, la informació, el pensament crític, la reivindicació i l'acció en siguin
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l'eix vertebrador.
  
La feina de les assemblees s'hauria d'encaminar tant a tocar temes propers a la facultat (plans
d'estudi, serveis, condicions de la facultat...), com temes més complexos i que incideixen més en el
conjunt de la societat (lleis universitàries, conflictes mundials...). En tot cas, però, creiem que
l'assemblea no hauria de perdre de vista cap dels dos àmbits de treball, mostrant-se flexible davant
de cada situació. Una universitat pública i gratuïta, popular, democràtica, laica, i de qualitat hauria de
ser el marc de referència alhora de treballar a les facultats.
  
Tal com s'ha introduit en el primer punt, una de les característiques del mov. estudiantil és la seva
fluctuació. Per tant, creiem que com a petit pas per avançar en l'estabilitat d'aquestes pot ser
interessant elaborar un manifest bàsic d'intencions, que s'adapti a la realitat concreta de cadascuna
d'elles i que estigui sotmès a un procés constant de revisió i evolució d'acord amb la realitat social
de cada moment. La creació de comissions de treball també pot ser una eina molt útil per agilitzar
l'assemblea quan el nombre de persones ho permeti.
  

Les assemblees s'han de coordinar
 
Creiem que el marc més adecuat per la coordinació de les assemblees ha de ser la PMDUP.
Aquesta haurà de tendir a ser un marc de coordinació d'assemblees de facultats, on aquestes hi
transmetin les iniciatives proposades. Totes les decisions, per tant, han de passar per les
assemblees. Les associacions, com l'AEP, han de treballar en el sí d'aquestes assemblees. És
important que les assemblees traslladin les seves propostes a través de portaveus, però, per tal
d'enriquir el debat i evitar centralitzar el flux d'informació sempre en unes mateixes persones, cal
també que augmentin i variïn els i les representants de les assemblees a la Plataforma.
  
Pel que fa al treball unitari de les temàtiques socioculturals, apostem per la creació de marcs unitaris
basats en la PMDUP i que aprofitin el seu engranatge per a la coordinació de campanyes i
mobilitzacions. Aquesta filosofia, a més de ser molt profitosa de cara a l'organització d'aquestes
campanyes, pot mantenir el dinamisme de la Plataforma en moments en què les temàtiques
estudiantils no estiguin a l'ordre del dia dels mitjans de comunicació. Aquesta pràctica, però, no ha
de conduir en cap cas a un abandonament de les temàtiques estudiantils per part de la PMDUP.
  
Paral·lelament a la PMDUP, és positiu que hi hagi una coordinació directa entre dues o més
assemblees de facultat amb proximitat fisica o d'inquietuts sota el concepte de "grups d'acció"
(l'Assemblea diagonal, Vall d'Hebron i Assemblea de Campus Nord són un bon exemple d'aquesta
pràctica).
  

Les associacions
 
L'AEP aposta clarament pel treball en les assemblees de facultat com a marc unitari. Aquesta
premisa ha d'anar més enllà d'una simple declaració d'intencions, ha de ser una línia de treball
prioritària de l'AEP: potenciar les assemblees com a marc de treball de facultat, aportant, al mateix
temps, les seves propostes i la seva tasca dins d'aquestes. És important remarcar doncs, que les
assemblees i les associacions són complementàries i s'han de procurar una estabilitat recíproca.
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L'AEP però, ha d'exercir la seva tasca de fomentar el pensament crític i la concienciació sobre temes
de caire sociocultural (mitjançant el tractament d'aquests a través d'actes divulgatius i de debat), ja
sigui paral·lelament a l'assemblea, o de manera independent.
  
Per últim, fem palès que la defensa dels drets nacionals i d'autodeterminació dels pobles també és
una línia de treball de l'AEP i no exclusiu de les associacions independentistes.
  

El treball a les institucions
 
El treball institucional és, juntament amb la lluita per l'assoliment d'un ensenyament veritablement
públic i el foment del debat i pensament crític respecte a temes socioculturals, una de les línies
d'actuació de l'AEP i, com a tal, cal tenir-lo present en el moment d'estructurar i dur a terme les
diverses lluites i reivindicacions.
  
És una realitat que l'escassa representació dels i les estudiants en els òrgans de facultat i
universitat, juntament amb l'entorpiment dels processos burocràtics d'aquestes, fan de la via
institucional un terreny difícil i "que no s'aconsegueix res". No obstant això, no cal infravalorar el
potencial relatiu que pot tenir treballar a les institucions.
  
En primer lloc, és una via d'obtenció d'informació molt valuosa i que ens situa en una situació prou
pròxima a la font com per assaventar-nos de les novetats amb celeritat i un cert rigor.
  
A més, tot i la dificultat que suposa fer-se amb el suport d'un sector del professorat i/o PAS que ens
atorgui una dominància en els òrgans, cal recordar que en determinats moments aconseguir el vot
positiu del Claustre de les universitats en determinats temes ha contribuït al ressò mediàtic d'aquests
(rebuig a les ETTs, Guerra contra Iraq, desfilada militar...).
  
Un tercer concepte a remarcar és l'efectivitat que pot tenir treballar paral·lelament a les institucions i
a les aules, especialment per al tractament de problemàtiques de facultat.
  
Finalment, cal insistir un cop més1 en el perill que pot suposar deixar un buit en aquests espais que
pot ser ocupat, en qualsevol moment, per associacions verticalistes o, fins i tot, amb un tarannà de
dretes.
  
Pel que fa a la manera de treballar és important no perdre de vista el nostre compromís amb les
assemblees de facultat o escola. En aquest sentit, i reafirmant-nos en les intencions de la VIIIa
Assemblea Nacional, considerem que l'AEP ha de portar als òrgans de govern de la universitat i/o la
facultat les decisions preses a les assemblees de facultat, sempre i quan aquestes no entrin en
contradicció flagrant amb els principis i objectius de l'AEP. A més, cal fer ús de la informació rebuda
als òrgans de govern, difonent-la a l'assemblea de facultat de la manera més rigurosa i transparent
que ens sigui possible.
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