MOCIÓ PER UNA UNIVERSITAT PLURAL
Les universitats s’han caracteritzat històricament per ser un espai central del debat i de
la generació de pensament crític de la nostra societat. Malauradament, en els darrers
dies aquest paper fonamental ha estat en perill per l’intent d’imposició d’un sector
reduït de la joventut d’aquest país. Un sector que, en la defensa de posicions
independentistes, enlloc de fer un ús legítim del dret a manifestació i la lliure expressió,
ha intentat coartar els drets de la gran majoria d’estudiants catalans que desitgen
seguir assistint a les aules de les universitats catalanes amb normalitat.
En aquest context, hem viscut escenes en què estudiants han exercit la coacció
directa cap a professorat i alumnat i han forçat el tancament de nombroses facultats
durant una setmana mitjançant la ocupació. I tots aquests esdeveniments han succeït
sota la postura ambivalent de les pròpies universitats catalanes. Unes universitats que
no han estat capaces de fer cap pas en ferm per defensar els drets de la majoria dels
seus estudiants, que es trobaven desemparats i impedits d’assistir a classe.
S’ha de garantir que l’estudiant que vol assistir a classe, estudiar i superar les
assignatures en què es va matricular a l’inici de curs -en alguns casos amb un gran
esforç personal o familiar, atès que els preus públics a Catalunya són unes de les més
altes d’Europa-, ho pugui fer sense que els seus drets es vegin alterats per les accions
ideològiques o partidistes d’una part. Algunes d’aquestes universitats a més, han
acceptat una modificació ad hoc de la normativa acadèmica en ple semestre, per
permetre l’avaluació per via extraordinària d’aquells estudiants que desitgin participar
de la mobilització .
Paradoxalment, aquest canvi en l’avaluació no es va produir quan es van realitzar
mobilitzacions socials dins del món universitari en contra de les retallades, de
l’augment de taxes universitàries o dels drets laborals del professorat associat. Un
canvi en la normativa que suposa una transgressió greu de les normes que regeixen
l’acadèmia i que ha rebut nombroses crítiques per part de professors i grups
d’intel·lectuals.
Els equips rectorals han argumentat la mesura entorn la compra d’una suposada pau
social a l’espai universitari per acabar amb la situació de bloqueig de facultats i el
retorn a la normalitat. Però justament allò que denunciem és el contrari: el fet que la
direcció de certes universitats hagin accedit a canviar la normativa d’avaluació

coaccionat per les accions d’un grup d’estudiants és exactament el contrari a la
tornada a la normalitat. Perquè no podem acceptar la cessió davant les reclamacions
violentes d’una part. Les universitats són institucions públiques al servei d’una societat.
De la totalitat d’aquesta societat.
Recuperem la universitat com a espai on confrontar idees. Des del respecte i
l’argumentació. On totes les posicions polítiques són respectades, sense la intenció
d’imposar cap per sobre de la resta. Aquest és l’espai que necessita una societat com
la nostra per formar a les generacions del futur.
El Ple de l’Ajuntament, a proposta del grup municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Instar les universitats públiques catalanes, tant claustres com rectorats, a
manifestar públicament el seu suport a la totalitat de la comunitat universitària, al
respecte a totes les idees i a la recuperació de la posició neutral respecte de la situació
política catalana. I a manifestar el seu rebuig i condemna als fets succeïts en els
campus catalans durant les darreres setmanes.
SEGON.- Manifestar el rebuig a la modificació ad hoc de la normativa d’avaluació
durant el primer semestre del curs 2019/2020 i instem la seva anul·lació.
TERCER.- Instar el conjunt de les forces polítiques del país a treballar per garantir la
no apropiació partidista de les institucions acadèmiques.
QUART.- Traslladar els precedents acords al rectorats de les següents universitats:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Lleida,
Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya.

