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Comunicat de l'AEP-UB davant les eleccions d'estudiants a la UB

Davant els resultats i el transcurs de les eleccions d'estudiants a la UB per a Consell d'Estudis, Junta
de Facultat o Escola i Claustre Universitari, des de l'AEP en traiem les següents consideracions:
  
Coneixem el sistema de participació que ofereix la Universitat de Barcelona (UB). En aquest, els
diferents òrgans de decisió s'utilitzen com a instruments de legitimació, més que ser aquell espai on
s'hauria de garantir un debat real entre la comunitat universitària (trobant el màxim paradigma
d'aquest fet en el Claustre). L'acatament per assentiment majoritari és el pa de cada dia d'aquests
òrgans dits de participació. Precisament per aquest motiu l'AEP presenta llistes a les eleccions, la
nostra principal implicació dins l'entramat institucionalista de la Universitat es dóna per introduir des
de dins aquell debat que s'intenta restringir. Així continuarem aportant aquella veu crítica i activa que
tanta falta fa.
  
En aquest darrer curs s'han originat una sèrie de reformes a les que ens hem oposat directament
com, per exemple, l'adequació de la Normativa d'Avaluació al que exigeix el procés de Bolonya, on
s'intentava eliminar la segona convocatòria d'examen i blindar com a mètode d'avaluació la
continuada. L'AEP va fer sentir la seva veu, aconseguint que les esmenes que s'havien presentat a
tals propostes sortissin endavant, preservant així el dret a que qualsevol estudiant es pugui emparar
al mètode d'avaluació única i garantint la segona convocatòria d'examen.
  
Un dels altres exemples flagrants a tal falta de discussió en el si del Claustre és la manera com es
va donar el vist-i-plau al "Pla Horitzó 2020". Entre altres coses, aquest projecte contempla
l'enderrocament dels Menjadors Universitaris del Campus Diagonal, eliminant així els únics
menjadors gestionats directament per la Universitat i oferint més espais dins aquesta per les
empreses de prestació de serveis (com ho són actualment tots els serveis de restauració de les
diferents facultats de la UB). El Claustre Universitari va aprovar el projecte per assentiment i amb el
vot en contra dels estudiants. Aquesta qüestió, com tantes d'altres no han presentat cap mena de
debat en el Claustre, i és ara quan ja està aprovat que des del rectorat per rentar-se'n les mans,
organitzen xerrades informatives sobre el projecte especulatiu que hi ha per al Campus Diagonal.
  
Tot i la baixa participació en les eleccions, des de la UB es donen per vàlides, fomentant d'aquesta
manera la desvinculació de bona part de l'estudiantat en els afers diaris de la Universitat. Tampoc
existeix el procés informatiu necessari perquè tothom conegui quins són els mínims espais que se'ns
ofereixen per incidir-hi. A tot això, sumant el fet que des de la Universitat es reprodueixen els
sistemes de representació com a models democràtics i legítims d'actuació dels diferents sectors
d'aquesta. En cap cas es donen les condicions mínimes per tal que es puguin establir processos
horitzontals de discussió i decisió entre totes i tots aquells que formem la Universitat. Parlem
d'assemblees d'estudiants, professorat i PAS, de les que fins ara, hem estat els estudiants els únics
impulsors d'aquest tipus de pràctiques realment participatives.
  
L'AEP continuarà treballant com ha fet fins ara, no només a través dels onze claustrals que té avui al
Claustre de la UB, sinó també des de les aules, les assemblees i altres marcs unitaris, sent aquests
el principal espai d'on sorgeix la veritable política universitària.
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