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Resum:
L'AEP ?Associació d'Estudiants Progressistes a la Universitat Pompeu Fabra ha demanat una reunió amb el Rector d'aquesta universitat per

fer-li saber que no compta amb el suport dels estudiants i exigir-li la dimissió immediata, a no ser que es comprometi a demanar la retirada

de les denúncies i els expedients, donar suport al referèndum sobre la implantació de l'EEES i participar en un debat públic i obert amb tots

els agents implicats.
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L'AEP-UPF demana una reunió urgent amb el rector per exigir-li la dimissió

Les informacions que arriben son que el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Josep Moreso,
és un dels principals impulsors de les accions repressives contra els estudiants que ocupen la
Universitat de Barcelona i la resta de facultats ocupades. A això cal afegir-hi que actualment el Sr.
Moreso presideix l'Associació Catalana d'Universitats Públiques,organisme aquest que ha emès una
sèrie de comunicats gairebé insultants respecte als estudiants.
  
Tenint en consideració aquestes dades i recordant que el rectorat de la UPF ha cridat els Mossos
d'Esquadra en el passat per posar fi a protestes polítiques pacífiques, l'AEP ?Associació
d'Estudiants Progressistes a la Universitat Pompeu Fabra ha demanat una reunió amb el Rector
d'aquesta universitat per fer-li saber que no compta amb el suport dels estudiants i exigir-li la
dimissió immediata, a no ser que es comprometi a demanar la retirada de les denúncies i els
expedients, donar suport al referèndum sobre la implantació de l'EEES i participar en un debat públic
i obert amb tots els agents implicats.
  

Carta adreçada al Rector
 
A l'atenció del rectorat de la Universitat Pompeu Fabra,
  
Benvolgut Rector,
  
Tot recollint el disgust dels estudiants amb les darreres actuacions del rectorat i amb els darrers
comunicats que ha emès la universitat i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques que presideix,
des de l'AEP ? l'Associació d'Estudiants Progressistes ens veiem en l'obligació de demanar-li
urgentment una reunió per parlar sobre la seva postura envers tres punts concrets: la retirada de les
denúncies i els expedients als estudiants de la UAB que els pateixen, el referèndum sobre la
implantació de l'EEES a la Universitat Pompeu Fabra i l'organització d'un debat obert i inclusiu amb
diferents agents de la comunitat universitària.
  
Des de l'AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes a la Universitat Pompeu Farbra volem fer
constar que aquests tres punts són molt bàsics, no comprometen ningú i en cap cas són impositius,
perquè simplement augmenten la informació, de democràcia i la transparència amb què s'hauria de
dur a terme un procés com aquest. Per tot això, anunciem que la nostra voluntat és que el rector de
la nostra universitat sigui còmplice d'aquestes demandes estudiantils i, en cas contrari, estarem
obligats a demanar la dimissió immediata del rectorat.
  
Salutacions cordials, AEP - UPF.
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