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Resum:
D'ençà que el rectorat va autoritzar l'entrada i brutal càrrega dels Mossos d'Esquadra a la facultat de lletres de la UAB, el Consell de

Govern ha esquivat sistemàticament tot contacte possible amb l'estudiantat, que demana que s'esclareixi el que va passar i s'assumeixin les

responsabilitats pertinents. L'última reunió del Consell ha estat a la Casa de Convalescència de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, edifici

propietat de la UAB però allunyat de les protestes que cada cop es fan més visibles al propi campus.
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D'ençà que el rectorat va autoritzar l'entrada i brutal càrrega dels Mossos d'Esquadra a la facultat de
lletres de la UAB, el Consell de Govern ha esquivat sistemàticament tot contacte possible amb
l'estudiantat, que demana que s'esclareixi el que va passar i s'assumeixin les responsabilitats
pertinents. L'última reunió del Consell ha estat a la Casa de Convalescència de l'Hospital Sant Pau
de Barcelona, edifici propietat de la UAB però allunyat de les protestes que cada cop es fan més
visibles al propi campus. No obstant, vora una vuitantena d'estudiants de totes les universitats
públiques de Barcelona ens vam concentrar a la porta de l'edifici per exigir responsabilitats i
respostes al Consell de Govern, a més de denunciar l'aprovació irregular de 25 titulacions de Grau
que no han passat pels òrgans propis de les facultats (les Juntes) i la elaboració dels quals ha estat
d'esquenes al gruix de la comunitat universitària. Durant aquesta reunió es va impedir per activa i
per passiva l'entrada d'estudiants, docents i treballadors a l'edifici, un lloc públic i d'entrada lliure,
mitjançant, fins i tot, els antiavalots i Mossos d'Esquadra. A més, es va expulsar de la reunió als
alumnes que en són membres, fets que considerem, tots ells, inadmissibles. Així doncs, des de
l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes manifestem que:
  
* Condemnem enèrgicament l'actitud del Consell de Govern en general, i de l'equip de Rectorat en
particular, de silenciar constantment la veu dels i les estudiants, ja sigui expulsant-los d'un òrgan on
hi tenen presència lícita o recurrint a cossos de seguretat (públics o privats) per impedir-los-hi el pas.
Aquest no és en cap cas un clima favorable a la entesa entre l'estudiantat i la institució, i en cap cas
acceptarem que es vulneri un dret bàsic com és el d'accés a un recinte públic o la expressió davant
un òrgan de govern. La presència repetida de Mossos d'Esquadra és un atac directe a la presumpta
democràcia que ells mateixos defensen.
  
*  Acusem als mateixos de dur a terme, de manera precipitada i profundament irregular, l'aprovació
de les 25 titulacions de grau que no han estat ratificades per les Juntes de Facultat pertinents i que
no compten amb el vistiplau més que dels que les han escrit. Exigim que s'obri un referèndum públic
vinculant sobre l'aplicació de la LOU a la UAB i deixi d'actuar-se d'esquenes a la resta de la
comunitat universitària.
  
* Exigim al Rectorat i al seu equip que assumeixi les responsabilitats dels darrers successos, tant de
l'entrada dels Mossos a la UAB com de la vulneració del dret a l'expressió al Consell de Govern, així
com que retiri immediatament l'aprovació dels graus de la seva agenda fins que tota la comunitat ho
ratifiqui, si fos el cas. També exigim que es retirin els expedients oberts a 6 alumnes de la UAB, així
com tot tipus de sanció.
  
Per tot això, seguirem donant suport i participant activament, com hem fet fins ara, al moviment
estudiantil de la UAB en la defensa dels seus drets i en contra de la reforma universitària actual.
  
Barcelona, 13 de juny de 2008
  
AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes
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