
Comunicat sobre la FMUAB 2009

Associació d'Estudiants
Progressistes

Universitat
Autònoma de
Barcelona Comunicat sobre la

FMUAB 2009

Publicat el dijous 19 de novembre de 2009

Resum:
Passats uns dies després de la tempesta de la Festa Major de la UAB (FMUAB), l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem fer

arribar un comunicat a la comunitat universitària per manifestar la nostra opinió sobre el funcionament que enguany ha tingut la festa.
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Passats uns dies després de la tempesta de la Festa Major de la UAB (FMUAB),
l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem fer arribar un comunicat a la comunitat
universitària per manifestar la nostra opinió sobre el funcionament que enguany ha tingut la
festa:

1.  L'experiència de la FMUAB ha demostrat que les decisions que no passen pels òrgans de
govern de la universitat i no compten amb la participació de tots els sectors de la comunitat
universitària tenen conseqüències per al Rectorat, i que s'han de seguir les pautes marcades
per a la celebració d'aquest tipus d'events. Aquest any el Rectorat ha decidit unilateralment que
no hi havia festa i no ha ofert cap mena d'alternativa. Així doncs, els col·lectius d'estudiants
s'han hagut de pronunciar i portar a terme l'autogestió i organització de la Festa Major. Està vist
doncs, que qualsevol decisió que afecta els i les estudiants i no compta amb aquests és
supèrflua i es veu superada per la realitat. 

2.  Queda palès l'èxit que ha tingut la Festa Major Alternativa de l'Autònoma, malgrat totes les
traves que l'Equip de Govern ha posat als col·lectius d'estudiants per al triomf de la mateixa
(cartes a les distribuïdores de cerveses i FGC, impediments als organitzadors de la festa quant
a seguretat i sanitaris i un llarg etcètera). Encara que les xifres -i les faltes ortogràfiques-
facilitades pel Rectorat són realment aberrants, l'èxit de la festa és obvi atesa l'alta assistència
que es va donar i els propis comunicats de les agrupacions participants en la festa.

3.  És ben clar que els i les estudiants quan volen alguna cosa s'organitzen i lluiten per
aconseguir-la. Un afer com la FMUAB requereix d'una capacitat de gestió extraordinària i, una
vegada més, l'estudiantat ha demostrat la seva capacitat per superar adversitats, la majoria de
les quals creades per la màxima institució de la nostra universitat.

4.  El triomf dels estudiants ha deixat en evidència una política del Rectorat autoritària i retrògrada,
que en lloc d'ajudar els col·lectius i associacions, ha emprès una picabaralla del tot inútil que ha
dificultat l'organització de qüestions importants de la FMUAB com són els serveis mèdics
(ambulàncies, punts de salut, protocol d'emergències) i la seguretat. Una mínima coordinació
entre l'Equip de Govern i els col·lectius estudiantils hagués fet molt més fàcil i productiva la
gestió de la Festa Major.

5.  L'actitud del Rectorat és absolutament intolerable i contínuament porta més a la confrontació
dels i les estudiants amb els òrgans de govern que no pas a una col·laboració entre aquests.
Aquesta conducta, realment immadura de l'equip que habita el Rectorat ens ha deixat perplexos
una vegada més en constatar que al comunicat posterior a la FMUAB emès per la Rectora,
dirigit als Degans i Deganes de la Universitat, s'hi reivindica políticament la brutícia generada
per la festa que va deixar-se per decisió oficial tot el divendres sense recollir, exposant
perillosament a eventuals brots de malalties i vidres trencats al conjunt de la comunitat
universitària en un pressumpte càstig exemplar als organitzadors de la FMUAB, i obviant que va
ser l'Equip de Govern qui es va negar a col·laborar en la gestió de la neteja. El paper de bomber
incendiari no els portarà enlloc, ja que l'estudiantat no és estúpid i no cau al parany. Convidem,
doncs, al Rectorat a adoptar una posició madura i productiva i a que es comporti com ho hauria
de fer la màxima institució d'una universitat, això és, respectant i valorant la comunicació amb
els col·lectius d'estudiants i tot el conjunt de la comunitat universitària.

6.  Finalment, des de l'AEP valorem el resultat final com a clarament existós, si bé pensem que
una organització de la festa que hagués aconseguit integrar al major nombre possible
d'estudiants i col·lectius hagués resultat òptima. Ens desagrada comprovar com, a l'hora
d'organitzar una festa per l'estudiantat, les fractures existents entre alguns col·lectius han portat
a pràctiques que desaprovem. No obstant, les dificultats amb què ens hem trobat a l'hora
d'organitzar la festa major d'aquest any i l'experiència que n'hem tret ens encoratgen per tal que
l'any vinent, amb el beneplàcit o no del rectorat, la festa major de la UAB sigui, des de
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l'organització fins a l'esdeveniment, dels i pels estudiants.
 
Federació UAB
  
AEP- Associació d'Estudiants Progressistes
  
Bellaterra 15 de Novembre de 2009
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