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Benvolguts professors, estudiants i personal de l'administració i serveis de la Facultat de 
Filosofia i Lletres,  
     
Voldria fer-vos unes consideracions sobre la situació actual de la Facultat, informar-
vos de l'acord del Rectorat d'avui mateix i de les repercussions a la Facultat.  
   
Consideracions     
La Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els estatuts de la UAB 
recullen en els seus articulats la llibertat d'ensenyament i de recerca dels professors i 
el dret dels estudiants a rebre docència.  
   
L'assemblea d'estudiants de la Facultat és l'òrgan de representació, dels estudiants, 
les seves resolucions, però, no poden vulnerar els drets constitucionals i estatutaris de 
professors i estudiants com a ciutadans d'un estat de dret. La pròpia constitució 
garanteix el dret a fer vaga, però també el dret a no fer-la.  
   
La crispació a la nostra Facultat ha crescut al llarg d'aquestes quatre setmanes fins a 
un límit insostenible entre estudiants i professors que volen classe, perquè en tenen el 
dret, i els  piquets que ho impedeixen.  
   
Aquesta crispació és més gran que a altres centres, perquè tenim un major nombre 
d'estudiants pendents de la resolució per part del rectorat dels expedients oberts per 
l'assalt al deganat de la facultat el 29 i el 30 de maig i a la Junta Permanent del 30 de 
maig del 2008.  
   
   
Els òrgans de govern acadèmics no tenim a les nostres mans altres instruments que la 
negociació, per solucionar els conflictes.  
   
La negociació amb els representants dels ocupants a la UAB ha anat a càrrec del 
rectorat i no ha aconseguit fer compatible la protesta contra l'Espai Europeu 
d'Educació Superior amb el desenvolupament de l'activitat acadèmica com a altres 
universitats catalanes.  
   
 Informació dels acords del Rectorat i aplicació a l a Facultat     
El Rectorat de la UAB ha decidit en sessió extraordinària, avui dimecres 17 de 
desembre, el cessament immediat de l'activitat acadèmica a la no stra Facultat.  
   
Queden per tant suspeses les classes de les llicenciatures, dels graus i dels màsters 
de la Facultat i la Junta de Facultat del divendres 19 de desembre.  
   
El calendari electoral  al deganat de la Facultat quedarà també modificat i  és 
reprendrà en el punt en que ha quedat suspès.  
   
Aquesta suspensió no afecta l'activitat dels departaments en tots els àmbits de les 
seves competències ni als serveis i al personal de l'administració que els hi dona 
suport.  



   
L'activitat acadèmica és reprendrà a la Facultat el dia 7 de gener del 2009.  
   
   
Cordialment,  
   
   
Helena Estalella i Boadella  
Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres  
 


