MOCIÓ QUE ES PRESENTA A APROVACIÓ A LA JUNTA DE LA FACULTAT
D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE L’UdG DEL 25 D’ABRIL DE 2012.

De tots és sabuda la greu situació econòmica que s’està patint en tots els àmbits
socials i que es manifesten des dels desnonaments a l’increment de l’atur, de les
retallades sanitàries i educatives, a la regressió d’inversió cultural,... Situació fruit d’un
malbaratament econòmic d’una mala gestió que s’intenta resoldre carregant-ne la
responsabilitat i posant les càrregues sobre l’esquena dels sectors menys responsables
d’aquesta crisi tot deixant de banda les grans fortunes, la banca, monopolis i l’entorn
polític.
Fruit d’aquesta política neoliberal també la universitat en resulta seriosament tocada i
les estructuracions i remodelacions que s’apliquen estan tocant ja, la seva línia o nivell
de flotació. Avui estem vivint retallades que afecten en totes direccions i entre d’altres,
des de l’increment de la càrrega docent, a la retallada salarial; de l’increment de ratios
a la supressió de places de professors; de la supressió i anul·lació d’assignatures a
l’increment de les taxes; de la pèrdua de sentit i valor de les pràctiques a l’explotació
laborals del professorat associat...
Certament que estem davant una situació greuíssima que, dia a dia, noves davallades
en posen davant una nova perspectiva del concepte i funció de la universitat. I això
resulta essencialment greu, ja que està transformant l’essència de la universitat. Estem
davant una progressiva degradació de la democràcia real, participativa i assembleària
que és substituïda, cada cop més, per una pura democràcia formal mentre que per
altra banda i alhora, s’intensifica la pèrdua de la seva funció de motor del
desenvolupament social fonamentat en l’esperit crític generador d’idees i de creació
per convertir-se en una institució direccionada cap a una funció mercantilista al servei
de la productivitat econòmica.
En tenim proves d’aquesta degradació, cada dia. Voldria referir-me, en nom propi i del
Nucli Freire de Girona, un moment, als fets ocorreguts el passat 16 de desembre aquí a
la nostra universitat i en concret a aquest campus de Les Àguiles. Fou, sense cap mena
de dubte, una trista diada en la història de l’UdG on per primera vegada la policia
entrava en el campus universitari trencant els drets i privilegis d’aquesta i amb les
responsabilitats derivades d’aquest fet vers els qui permeteren aquesta intromissió de
les forces de l’ordre públic. Un greu atemptat, com ja s’ha dit, al dret democràtic de
manifestació i d’opinió recollit en les bases estatutàries de Catalunya i en les
constitucionals espanyoles. Fruit d’aquella diada, avui, vuit encausats han de veure el
seu procés judicial el proper 10 de maig.
Resulta, com a exemple, alliçonadora l’actitud presa pel rectorat de l’UB, respecte els
fets ocorreguts aquest passat 29 de març on tres estudiants de dita universitat foren
detinguts. Des del moment de la detenció l’UB va activar el protocol d’atenció als
membres de la seva comunitat posant-se en contacte permanent amb els seus
representants legals, els seus familiars, les facultats i departaments als que pertanyen,
a l’associació d’estudiants, .. Fins i tot el rectorat reitera el seu suport i comprensió
davant els fets i el moviment estudiantil, això sí rebutjant, com és lògic, les accions

violentes. Res d’això, o molt poc, s’ha fet en el cas de l’UdG on encara avui, el seu
advocat defensor té dificultats de rebre el suport institucional.
Així doncs, avui, l’Aracel·li, personal del Pas i set estudiants més, resten a l’espera de
la sentència judicial que els acusa d’actes violents i de resistència contra la força
pública. Respecte a això, he de dir que casualment, aquell dia, just en el moment en
que detenien a tres estudiants, justs al costat de la muralla en l’accés a la zona de la
Facultat de Lletres i Biblioteca, jo passava per allà. Puc constatar que en cap moment
oferiren cap resistència, en cap moment utilitzaren violència que sí ho va fer la policia
de forma indiscriminada i realment denigrant, en especial sobre les tres persones
detingudes: dos nois i una noia. I, més greu encara, fet per membres sense uniforme ni
cap tipus d’identificador com legalment cal actuar. Vaig presenciar tot el procés i en
vaig donar part i manifestar la meva preocupació pels fets ocorreguts, al Rectorat per
tal que s’interessessin i assumissin la defensa d’aquests estudiants. La resposta la vaig
tenir el 20 i escaig de gener, havia passat ja un mes dels fets, amb un correu que em
deia que estaven bé i que no em preocupés.
Voldria, voldríem des del Nucli Freire, davant aquesta situació que estem vivint i patint,
pel fet de ser conscients del que tot això representa pel futur de la universitat i per ser
responsables de protegir els drets dels estudiants de la nostra universitat, demanar a
aquesta Junta de Facultat que:
1 – Manifesti el seu desacord davant els increments de taxa de la matrícula dels
estudiants universitaris.
2.- Que es posicioni en contra de les retallades indiscriminades que estan afectant a la
qualitat de la docència i la recerca.
3.- Que es demani la llibertat sense cap tipus d’acusació als estudiants i Pas encausats
pels fets del 16 D.
I, que els acords presos es trametin al Rectorat i a les institucions que correspongui.
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