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Comunicat de l'AEP davant els actes ocorreguts amb motiu de la inauguració del Campus de
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

  

  
Les mobilitzacions dels dies 12 i 13 de febrer, promogudes per les assemblees d'estudiants de la
UPF-Poblenou i UPF-Ciutadella, van ser convocades amb motiu de la inauguració del nou Campus
de Comunicació i per protestar pel que pensem és un exemple de mercantilització de la Universitat.
Davant la successió dels esdeveniments, l'AEP vol comunicar:
  

 Que totes les activitats s'havien programat per part de l'Assemblea d'Estudiants i tenien com a
finalitat obrir un debat sobre el que suposa la construcció d'aquest campus pel que fa a la
mercantilització de la Universitat (http://www.aep.cat/upf/mediapro). Per aquest motiu, es va
convocar una taula-rodona a la que va assistir el gerent de la UPF, estudiants i professors de la
universitat, una assemblea, tallers i una tancada que volia funcionar com a un espai de reflexió entre
els estudiants per analitzar el que significava el paper de l'empresa Mediapro en aquest campus. Per
altra banda, també es tenia previst preparar un discurs i unes accions de proposta pel dia següent,
en què assistirien el rector de la UPF, l'alcalde de Barcelona, el president de la Generalitat de
Catalunya i el conseller d'Universitats, Innovació i Empresa. Tot el que l'Assemblea va acordar fer
l'endemà en cap moment contemplava el boicot de l'acte d'inauguració i tot havia de tenir un to
pacífic. En aquest sentit, el comportament de tots els 80 assistents de la tancada va ser en tot
moment exemplar i realitzat de forma pacífica. 

 Que la resposta del rector, el senyor Josep Joan Moreso, sí va ser exercida de forma violenta. El
desallotjament dels estudiants dels espais de la Universitat estava pensat molt abans d'establir
qualsevol tipus de diàleg amb els estudiants mitjançant intermediaris. És totalment intolerable que un
rector cridi als Mossos d'Esquadra per desallotjar uns estudiants que han decidit instal·lar-se en un
espai de la universitat de forma pacífica. El desallotjament dels estudiants, que van resistir de forma
pacífica, va ser realitzat de forma violenta i agressiva per part dels mossos, ferint i contusionant
alguns dels 70 estudiants que romanien tancats. 

 Que, atesa l'actuació del rector sobre els actes del dia 12, les reivindicacions van canviar de

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/3

http://www.aep.cat/upf/mediapro
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Comunicat de l'AEP davant els actes ocorreguts amb motiu de la inauguració del Campus de
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

caire, no només protestant contra la mercantilització de la Universitat, sinó també demanant la
dimissió del rector Moreso pels greus actes de la nit anterior. 

 Que la UPF va difondre la mateixa nit del 12 de febrer informacions falses, com ara que la
majoria dels estudiants tancats no eren de la Universitat Pompeu Fabra quan, de fet, la major part
dels i les estudiants eren de la UPF. Per altra banda, a la nit del 12 al 13, la pàgina web de la UPF
informava de la crònica de l'acte d'inauguració de l'endemà, quan encara no havia tingut lloc. 

 Que condemnem enèrgicament la decisió de la UPF d'ordenar als serveis de seguretat privada
que impedissin el pas a la premsa. Una institució com la universitat no es pot permetre atacar de
forma tan directa les llibertats d'expressió i premsa. De retruc, aquesta actuació manifesta la intenció
de la Direcció de la UPF d'ocultar els fets i dificultar la tasca als testimonis.
  
Sobre les declaracions que ha realitzat el rector a l'acte d'inauguració, en què ha qualificat els
estudiants que protestaven com a minoritaris i violents, a l'hora que ha dit que no hi fan servir les
vies democràtiques per expressar-se, l'AEP comunica:
  

 Que una tancada realitzada de forma pacífica per part dels estudiants per tal de crear un espai de
reflexió és totalment legítima. És, de fet, la segona vegada que el rector Josep Joan Moreso ha
reclamat l'actuació dels mossos d'esquadra a la UPF per reprimir estudiants que s'havien mobilitzat
per protestar pacíficament contra els processos de mercantilització de l'educació. 

 Que donem ple suport al comunicat titulat "El nou Campus de la Pompeu inaugurat per les
protestes estudiantils"  redactat per l'Assemblea d'Estudiants de la UPF. 

 Que el rector Moreso ha incomplert de forma sistemàtica tots els acords a que havien arribat els
estudiants per les vies democràtiques -com el decàleg de mesures proposades pels estudiants en
les passades eleccions i que ell va assumir- i ha obviat les contínues propostes que han sorgit
d'assemblees i associacions. N'és un exemple el Claustre Extraordinari sobre l'aplicació de Bolonya
l'any 2006 en què les propostes dels estudiants que s'hi van acordar no van ser vinculants i, per tant,
incomplertes. A més, ha incomplert en alguna ocasió a complir una resolució que havia estat
decidida de forma democràtica per tots els claustrals.
  
Per tot això exposat fins aquí, des de l'AEP demanem:
  

 La dimissió immediata del rector Josep Joan Moreso i de tot el seu equip rectoral pels greus fets
ocorreguts. 

 Que s'obri un espai de debat real i vinculant, en què estigui veritablement representada la
comunitat universitària, sobre el model universitari, cosa que exigeix una moratòria en l'aplicació del
procés de Bolonya. 

 Animem als estudiants i estudiantes participants en les accions d'ahir i d'avui a continuar amb la
feina per una universitat pública i de qualitat, i ens felicitem per com s'han realitzat les accions fins
ara.
  
Barcelona, 13 de febrer de 2009.
  
Consell Nacional
  
AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes
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