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25 anys a les aules

5 anys en marxa!

n les mans teniu una aproximació al seguit d’organitzacions
estudiantils independentistes que han existit arreu dels
Països Catalans des dels anys 80, fet que, salvant
comptades excepcions com ara el politòleg Roger Buch, no ha
generat gaire bibliografia. En tot cas, el recull no és exhaustiu
i no té cap mena de pretensió d’estudi científic: es pretén,
simplement, donar veu a un seguit de persones representatives
al seu moment d’aquestes diverses organitzacions, que
d’alguna manera són les que han precedit i donat lloc a l’actual
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC),
organització implantada a la totalitat d’universitats públiques
del nostre territori i a instituts d’arreu de les comarques.
Prenem el compromís, no obstant això, i en funció de la seva
acollida, de millorar a bastament aquest recull en un altre
format més ambiciós i documentat.

adient en l’àmbit estudiantil a causa de la fragilitat que comporta el
ràpid relleu dins de qualsevol organització. Esperem que sigui
d’interès, doncs, per a totes aquelles persones independentistes i/
o interessades en el món educatiu, i especialment per a totes
aquelles persones que hi han aportat el seu granet de sorra. Perquè
tenim ben clar que en l’etapa que abarquem no es pot parlar de
lluites estudiantils sense tenir present les aportacions des de
l’independentisme, a la vegada que no es pot explicar tot
l’independentisme sense conèixer quina és la seva realitat i evolució
a les aules.
La nostra voluntat era oferir una redacció de la manera més
planera possible sobre el moviment estudiantil a les aules, del qual
hem begut, així com donar a conèixer la pròpia tasca de la CEPC
durant aquests cursos. En tant que és un llibre redactat per múltiples
mans des de llocs molt diversos, hem procurat ser al màxim de
fidels a les aportacions que se’ns han fet arribar, centrant-nos a
donar cos i coordinar aquest ampli i variat equip de treball que poc
a poc hem teixit i, és clar, a aportar-hi la nostra petita part. Per a
abordar tota aquesta qüestió, hem fet dos grans blocs: el primer,
dedicat a totes aquelles organitzacions que han precedit la CEPC;
el segon, dedicat a la CEPC des de l’Assemblea Constituent celebrada
a Valls fins al dia d’avui.

Tot plegat, i amb una mica de retard1, és una iniciativa més del
seguit de celebracions previstes per al nostre cinquè aniversari,
tg
ses ggener
ener
acions d’estudiants
un petit homena
homenatg
tgee a di
divver
erses
eneracions
compr
omesos i compr
omeses en l’alliber
ament social i nacional
compromesos
compromeses
l’alliberament
del nostr
le
le, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Ja fa 5
nostree pob
poble
anys de l’Assemblea Constituent celebrada a Valls (Alt Camp), on
diverses organitzacions d’estudiants, com ara l’Assemblea
d’Estudiants Nacionalistes (AEN) al País Valencià, el Col·lectiu
Universitari Andreu Nin (CUAN) de la Universitat Rovira i Virgili, el
Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) al Principat i les Illes i
l’Associació Catalana d’Estudiants (ACE) a la Catalunya Nord,
decidiren fusionar-se2 i donar lloc a l’actual Coordinadora
d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC), que d’un temps ençà,
de forma nominal, havia començat a treballar. Amb aquest pas,
s’assolia per primera vegada una veritable organització a les aules
de caire nacional i que disposava d’un gran potencial. Un temps
enrere quedà, a la dècada dels 80, l’embrió que d’alguna manera
suposà l’aparició de l’Assemblea d’Estudiants Independentistes
d’Universitat (AEIU) en diverses universitats o el propi Bloc
Nacionalista d’Estudiants (BNE) a Mallorca.

Només ens queda passar als agraïments i desitjar-vos que
us sigui d’interès. En primer lloc, volem agrair-ho de manera
molt especial a la quarantena de persones que han participat
activament de la redacció. Desgraciadament, no hi han
participat totes les que voldríem. I d’altra banda, de ben segur
que no hi són totes les que hi haurien de ser, però les
considerem representatives. I com no podia ser d’altra manera,
dediquem aquest llibr
sones que heu
llibree a totes aquelles per
persones
esta
ota
xplica a contin
uació
estatt pr
prota
otaggonistes de tot el que s’e
s’explica
continuació
uació.
Sense tots i totes vosaltres, això no hagués estat possible.
Una calorosa abraçada i tingueu present que la lluita continua,
més ferma que mai, perquè, com digué Miquel Martí i Pol, tot
està per fer i tot és possible3.

Amb l’edició d’aquest llibret pretenem establir una certa
«memòria històrica», si és que la podem anomenar així, especialment
La gran majoria d’originals d’aquest text han estat elaborats del juny a l’octubre
del 2005. Els darrers capítols són de dates més recents. Lamentem, doncs,
l’endarreriment de la publicació d’aquest llibre.
2
Cal dir que l’ACE, a dia d’avui, encara no ha dut a terme aquesta dissolució formal
dins de la CEPC, i que la incorporació definitiva dins d’aquesta s’ha realitzat a partir
d’una nova fornada de militants. De la mateixa manera, la integració del CUAN dins
la CEPC es va fer efectiva, si bé mancà posteriorment d’un relleu generacional, que
no sorgí fins al curs 03-04.
3
Quan us arribi aquest llibre a les mans estarem ben a punt de la celebració d’una
nova Assemblea Constituent juntament amb els i les integrants de l’organització
principatina Alternativa Estel, un fet, sigui dit, que sempre havia restat pendent.
Amb aquest procés, esperem poder oferir una millor resposta a les agressions

educatives que patim, obtenir una organització estudiantil més sòlida i sumar esforços
amb cada cop més gent per a la construcció de l’escola pública catalana. Fem un
punt i a part, doncs, per a carregar piles i per a prendre impuls per l’assoliment de
noves metes. Valgui el llibre com un testimoni sobre què ha estat fins ara la CEPC i
precedents. Considerem impor tant donar a conèixer quins orígens té la CEPC , i de
quina manera aquesta ha dut a terme la seva tasca, com ha interpretat la realitat
en cada moment i com planteja el seu futur. Tanquem cinc anys en què les satisfaccions
i les alegries han estat molt pel damunt dels disgustos. Cinc anys de construcció
d’un marc educatiu català, que si bé encara és molt llunyà, nosaltres hem viscut
com una realitat, trencant tot tipus d’esquemes mentals i fronteres imposades com
hem anat demostrant, curs rere curs, amb la nostra pràctica. Una abraçada i que
disfruteu el llibre. CEPC, març de 2006.
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0.- Apunts sobr
sobree L’ evolució de
L’ ASSoCIACIoNISME ESTUDIANTIL INDEPENDENTIST
A
INDEPENDENTISTA
als PPaïaïsos Catalans

(1960-2000)

Quaranta anys de lluita independentista a les aules

*Roger BUCH i Ros

L

’associacionisme estudiantil és difícil d’estudiar, ja que és
molt inestable pel gran relleu de persones que hi ha cada
curs, que compor ta constants canvis en les
organitzacions. Aquesta irregularitat s’extrema en el cas dels
instituts, on cada curs cal reorganitzar pràcticament de nou
totes les assemblees. En l’àmbit de l’independentisme han
existit una quantitat important de col·lectius efímers a instituts
i facultats, però destaca de manera rellevant el fil conductor
que suposen el BEI, l’AEN i la CEPC, que connecta diferents
generacions d’estudiants durant 17 anys. De fet, un dels
problemes a l’hora d’estudiar l’independentisme organitzat a
les aules és com decidir quines organitzacions cal considerarles com a independentistes. En aquest sentit, tot i que és evident
que organitzacions com ara l’AEIU, el BEI, l’Alternativa Estel,
l’AEN o la CEPC pertanyen a l’esquerra independentista, no es
pot oblidar que altres organitzacions com ara la Federació
Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), l’ACE1 (propera a
Nacionalistes d’Esquerra i que s’integraria a l’AEP) a Catalunya,
el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) al País Valencià o el
Bloc Nacionalista d’Estudiants a Mallorca han tingut
posicionaments sobiranistes i, en alguns moments més que
en d’altres, la presència d’un bon nombre d’estudiants
independentistes en el seu si.

i que, habitualment, aquells que sí que s’hi dediquen
representen els sectors més extrems del mapa polític. L’exemple
més clar fou l’hegemonia de l’extrema esquerra a les acaballes
del franquisme, que no es corresponia a la realitat de la societat,
tal i com les urnes i l’evolució de les mateixes organitzacions
evidenciarien més endavant. No podrem mai extrapolar
directament les tendències ideològiques dels estudiants en el
conjunt de la població, però en podrem extreure algunes
conclusions comparatives.
La lluita independentista a les aules, i sobretot a la universitat,
ha estat prou impor tant dins el conjunt del moviment
independentista. No tant per la capacitat d’incidència directa

la lluita independentista a les aules, i
sobr
etot a la universitat, ha estat pr
ou
sobretot
prou
important en el si del moviment independentista
(cal recordar que els estudiants universitaris representen una
minoria de la població del país), sinó perquè ha facilitat la
trobada entre estudiants de la mateixa ideologia. Per exemple,
són innombrables els casos de joves que, mentre durant la
setmana acudien a les universitats de Barcelona o València, el
cap de setmana exportaven a la seva població d’origen la
militància i l’esperit crític adquirits a les aules. La universitat
es converteix en el gran punt de trobada i de creació de xarxes
personals que utilitzaran aquells que es dediquin posteriorment
a la militància associativa o política. El que podríem arribar a
anomenar procés de reclutament de les elits ha estat utilitzat
pels independentistes en una mesura important en comparació
amb com ho han fet altres moviments polítics.

L’independentisme català gaudeix de bona salut entre els
estudiants organitzats, sobretot si ho comparem amb el nivell
de suport que rep l’independentisme en altres camps com per
exemple el sindical. Tot i els diversos intents, el sindicalisme
estrictament independentista està molt allunyat dels sindicats
majoritaris en representació, afiliació i ressò mediàtic. En
l’evolució dels darrers 30 anys es pot comprovar com
l’independentisme, igual que en el conjunt de la societat, passa
de ser pràcticament testimonial a gaudir d’una cer ta
importància i fins i tot d’una cer ta hegemonia entre els
estudiants polititzats. Però cal no oblidar que la majoria dels
estudiants no participen en activitats associatives ni polítiques

Un altre aspecte que cal destacar és que les associacions
d’estudiants independentistes han rebut la incidència dels
partits polítics i sobretot de les seves organitzacions juvenils.

notes

1

[Nota de la CEPC] No la confongueu amb l’ACE de la Catalunya Nord.
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davant d’un revolucionarisme inter nacionalista sovint
anticatalanista que defensava fer les assemblees d’estudiants
en castellà, la «lengua de los trabajadores». Sovint els estudiants
independentistes havien de ser els garants de l’ús del català
en aquests ambients de lluita estudiantil i, per no ser titllats de
burgesos, tendien a extremar el seu radicalisme social.

Molt sovint els estudiants han practicat la «doble militància» i
l’encaix entre uns i altres mai no ha estat fàcil a causa de les
diferents visions existents. Per una banda trobaríem els qui
optarien pel fet que les associacions d’estudiants
independentistes fossin una sectorial d’un Moviment Català
d’Alliberament Nacional que només agrupés socialistes
revolucionaris o, igualment, els que voldrien que l’associació
fos un apèndix de les joventuts d’un determinat partit polític.
Per altra banda trobaríem els qui es decantarien pel fet que
les associacions tinguessin autonomia pròpia i percebrien el
moviment independentista català com una realitat menys
orgànica. D’una manera o altra, aquesta disjuntiva ha estat
sempre present tant en l’independentisme com en les
associacions d’altres ideologies presents a les universitats.

En canvi, durant els anys de la transició política, tot i no
existir cap formació estudiantil independentista forta, la
presencia genèrica del catalanisme d’esquerra era més
hegemònica en el conjunt dels universitaris. La feina feta, entre
d’altres per l’Assemblea per Catalunya, donava els seus fruits,
i el català, els drets nacionals i els Països Catalans s’associaven
a les idees progressistes.
Avançats els anys 80 i amb la progressiva democratització
de les universitats, diferents associacions legalitzades
competiren per representar els estudiants en els claustres. A
Catalunya la FNEC, reconstituïda el 1985, fou una de les
principals associacions d’estudiants i, tot i que se la situava
pròxima a CDC, també rebia el suport de força estudiants
independentistes. Durant els anys 80, la FNEC fou la principal
associació catalanista fins al sorgiment del BEI, que li arrabassà
l’hegemonia. Mentrestant, al País Valencià, el Bloc d’Estudiants
Agermanats també dominava els campus amb les seves
propostes d’esquerres i nacionalistes i la seva constant lluita
a favor de la unitat de la llengua i de l’ensenyament en català.

Per buscar els antecedents de l’independentisme a les
universitats catalanes podríem remuntar-nos a la secció
universitària del Front Nacional de Catalunya (FNC), que durant

L’ Independentisme estricte era
repr
esentat en aquests anys vuitanta
epresentat
per L’AEIU,
’AEIU, assemblea D ‘ Estudiants
Independentistes D ‘ Universitat
els anys 60 fou present a la Universitat de Barcelona. Els
estudiants de l’FNC s’amararen del marxisme imperant entre
la majoria dels estudiants antifranquistes del moment i, a
conseqüència de la reflexió que això provocà, crearien, uns
anys més tard, el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels
Països Catalans (PSAN, 1969), organització que crearia amb
les seves escissions posteriors l’espai d’esquerra
d’alliberament nacional. Durant els anys 60 alguns dels
estudiants de l’FNC havien participat en les anomenades «Rutes
universitàries, en què es reflexionava sobre problemàtiques
estudiantils. Allí havien coincidit amb universitaris valencians
que, per sorpresa seva, defensaven aferrissadament el
concepte de Països Catalans i la indissoluble unitat entre les
lluites socials i les nacionals. La llarga mà de Joan Fuster es
començava a fer notar.

L’independentisme estricte era representat en aquesta època
per l’Assemblea d’Estudiants Independentistes d’Universitat
(AEIU) i, en menor mesura, pels Col·lectius Independentistes
d’Instituts (CCII) a Secundària. L’AEIU, fundada el febrer de
1980 a la Facultat de Medicina de Barcelona, disposà de nuclis
en facultats de la UB, esporàdicament a València i sobretot a
la UAB. Fou molt activa a mitjans dels anys 80 i tingué una
incidència important en les mobilitzacions per la defensa de
l’ensenyament en català a la Universitat de València (1986),
que provocaren grans reaccions de solidaritat a les universitats
de Catalunya. Però l’AEIU, tot i ser la primera organització
independentista estructurada, mai no estigué a l’alçada de
les organitzacions estudiantils majoritàries del moment com
ara la FNEC o l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) a
Catalunya o el BEA al País Valencià. La fundació de l’AEIU
s’inscrivia en l’estratègia de l’independentisme rupturista,
especialment dels Independentistes dels Països Catalans (IPC),
de crear organitzacions sectorials. Es tractava de deixar de
fer «seguidisme» d’altres moviments polítics i que
l’independentisme pogués tenir presència diferenciada en els
diferents camps de la lluita social. L’AEIU formaria part del
conglomerat liderat pel Moviment de Defensa de la Terra (MDT)
en l’àmbit polític, Terra Lliure, en l’àmbit armat i els actius
Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), en

Durant els anys 70 trobem també a Barcelona els efímers
Grups d’Estudiants Revolucionaris (GER), impulsats
precisament pel Front Universitari del PSAN, que publicaren
els Estudiants en lluita i també els Grups pro Independència
de Catalunya (GIC). Eren organitzacions clandestines que
basaren la seva activitat en l’agitació i que sovint organitzaven
accions directes en les mateixes facultats. En aquells anys la
universitat era un focus important de resistència antifranquista,
però la presència del nacionalisme d’esquerres era minoritària
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l’antirepressiu. La crisi de tot aquest sector amb la trencadissa
de l’MDT l’any 1987 deixà molt afeblida la mateixa AEIU, que,
de tota manera, mantingué un nucli a la UAB fins entrats els
anys 90 proper a la branca de l’MDT-IPC.

a la UAB, on, amb els anys,
fou referent de les
mobilitzacions dels estudiants
més radicals.

L’any 1988 es creà a la UAB el Bloc d’Estudiants
Independentistes (BEI), impulsat inicialment per Maulets, que
aleshores era el referent juvenil de l’MDT-PSAN (després
Catalunya Lliure). El BEI, però, ràpidament es convertí no només
en l’organització independentista de referència sinó en la
principal associació d’estudiants de Catalunya. El BEI s’instal·là
al campus de la Diagonal de Barcelona a partir de l’adhesió, el
1990, de la Coordinadora Universitària Independentista, que
agrupava un bon grapat de nuclis en diverses facultats de la
UB i sobretot de la UPC. A partir d’aquell moment, el BEI
cresqué de manera considerable a la UB, amb l’entrada també
d’estudiants provinents de l’AEP i de la FNEC. Destacarà la
creació de les assemblees de les facultats «monstres»
d’Econòmiques i Dret de la UB, on centenars d’estudiants donaren
suport electoral a l’opció independentista. També en diverses
facultats de la UPC disposaren durant força anys d’una situació de
pràctica hegemonia. Durant els cursos següents continuà l’expansió
per la resta d’universitats del Principat i també a la UIB (Illes
Balears), on anys després convocarien manifestacions
multitudinàries d’estudiants a favor del català a l’ensenyament. El
BEI rebé inicialment el suport de Catalunya Lliure i també de la
rejovenida ERC, que havia virat cap a l’independentisme a partir
de la incorporació de centenars de militants provinents tant del
moviment cívic Crida a la Solidaritat, com també de l’MDT, Catalunya
Lliure i de l’Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra.

A principis dels 90 al País
Valencià, al BEA li sortí un competidor per l’esquerra: l’AEN,
l’Assemblea d’Estudiants Nacionalistes, organització que es
declarava directament partidària de la independència dels
Països Catalans i que acabaria confluint amb el BEI uns anys
després per crear la CEPC. L’AEN començà sent un moviment
minoritari però en destaca la seva important presència, també
posteriorment com a CEPC, en els instituts de Secundària de
moltes capitals de comarca del País Valencià. Aquest fet, que
no es dóna tant a Catalunya, sembla degut al fet que la
concentració de joves provinents de famílies nacionalistes en
els instituts de «línia en valencià» facilita el retrobament dels
estudiants potencialment independentistes.
Durant la segona meitat dels anys 90 el BEI anà abandonant
l’etapa més institucionalitzadora que l’havia caracteritzat fins
aleshores i optà per un discurs més ideològic i d’accentuació
del discurs social i revolucionari. Es relativitzà la participació
en les eleccions als claustres en un moment de radicalització
del moviment estudiantil, com ho exemplifiquen l’hegemonia
de les candidatures assembleàries a la UAB o la creixent crisi
de legitimitat de les grans associacions d’estudiants. Aquest
procés de radicalització s’accentuà amb els contactes cada
vegada més estrets amb la valenciana AEN, que provenia d’una
tradició política propera al discurs antiinstitucional i
revolucionari. El BEI, l’AEN i la minoritària ACE de la Universitat
de Perpinyà confluiran l’any 2000 en la creació de la
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC), que
lluitarà per mantenir la important presència que havia tingut el
BEI a Catalunya i Mallorca i augmentar, amb èxit, la que l’AEN
havia tingut al País Valencià. Aquesta evolució ideològica durà
la CEPC a reduir les relacions amb l’independentisme
parlamentari d’ERC/JERC i, en canvi, a prioritzar els vincles
amb l’independentisme revolucionari representat per
organitzacions com Maulets, CUP o Endavant2. En coherència
amb la línia seguida, la CEPC establirà relacions amb
l’Alternativa Estel de cara a confluir, en el futur, en un sola
associació.

El BEI es caracteritzà per reivindicar un «independentisme
útil», per l’intent d’atraure estudiants no excessivament
polititzats en la lluita pels seus drets, i per la utilització d’una
imatge i un discurs moderns. Es tractava de desvincular
l’independentisme de la imatge de grupuscularització i
d’extremisme percebuda per bona part de la població. El BEI
féu campanyes reivindicatives i d’agitació, però sobretot
prioritzà la lluita institucional participant activament en les
eleccions per elegir representants dels estudiants als claustres
de les universitats. Per primera vegada, un sector de la societat
catalana, el de la representació estudiantil, era liderat per
l’independentisme. Un dels moments més transcendents pel
BEI fou la decisiva participació d’una cinquantena de claustrals
independentistes en l’elecció d’Antoni Caparrós com a rector
de la UB. Fruit d’aquest fet, alguns dels dirigents del BEI
participaren posteriorment en la implementació de l’Institut
Joan Lluís Vives, xarxa d’universitats dels Països Catalans, la
creació del qual havia estat inclòs en el pacte de suport. El BEI
patí una escissió per l’esquerra, l’Alternativa Estel (1994),
que es decantava per donar més èmfasi a la presència dels
moviments socials a la universitat. L’Alternativa Estel nasqué

**Roger Buch i Ros

>Politòleg i especialista en L’Evolució del moviment independentista
català contemporani Professor de la Universitat Ramón Llull (URL)

notes

[Nota de la CEPC] Durant tots aquest anys, des de la CEPC s’ha seguit un escrupulós
protocol d’actuació per defugir totes aquelles propostes i pressions que hipotequin i
limitin la nostra independència en base als interessos d’altres organitzacions. La
CEPC, com a organització sobirana, es deu tan sols als seus propis estatuts i a les
decisions de la seva Assemblea Nacional anual.

2
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bloc I: precedents a la coordinadora d’estudiants dels països catalans

(1983-1990)

1.- L’Independenti
’Independentisme Rupturista a les Aules.
L’ AEIU, L’ Assemblea d’Estudi
’Estudiants
Independentistes D ‘ Universitat
*Josep Maria CERVELLó i ToRRELLA, Vicent CoNCA i FERRúS, Josep PPoVEDA
oVEDA i PLANAS

a) L’Aei
’Aeiu i La Generació del 79

E

l context polític després de la mort del dictador no va ser
gens favorable a un desplegament normalitzat de
l’independentisme català dins el context de les forces
democràtiques. La no-integració de l’independentisme en el
sistema politic de la reforma va portar a la continuïtat de les
maneres polítiques i organitzatives dels nuclis independentistes
de la clandestinitat sota la dictadura. La batalla electoralista,
la demolició de l’Assemblea de Catalunya, la claudicació
generalitzada davant la restauració monàrquica imposada pel
testament polític de Franco van iniciar una Reforma decebedora
de les aspiracions i les esperances dipositades al final de la
dictadura, i només l’independentisme, amb una gran feblesa
política i organitzativa, estava disposat a nedar contra corrent
amb la intuïció que calia crear un espai propi independent de
la política oficial i construir una alternativa de futur. És la base
estratègica amb què surt el nou independentisme dels anys
80, una línia estratègica d’enfrontament i de construcció d’uns
elements propis. Era engrescador, vist el panorama circumdant,
però sovint la rigidesa de l’estratègia va impedir un
desplegament tàctic adequat a cada moment i es va agrupar
una militància més cohesionada per la perspectiva d’uns
objectius finals que no pas per les línies d’intervenció a
desenvolupar en el dia a dia.

interns de redefinició produïts al PSAN i la creació d’un partit
polític nou, sorgit a banda i banda de la fronter a,
Independentistes dels Països Catalans (IPC) que reclama una
estratègia pròpia per a l’independentisme i la formació d’un
moviment de caire nacional-popular.
El desembre de 1979 comença al País Valencià una lluita
contra el Decr et de Bilingüisme
Bilingüisme, que porta a intenses
mobilitzacions a València. Es tracta d’un decret que defineix
una política lingüística que no reconeix la unitat de la llengua
catalana, dóna un estatut de no obligatorietat a l’ensenyament

la no integració de L’ INDEPENDENTISME
en el sistema polític de la rreforma
eforma
va portar. a la continuïtat de les formes
polítiques emprades sota la dictadura
de la llengua i consagra la doble xarxa escolar per motius
lingüistics. Davant aquests fets i que el decret crea uns criteris
de concessió de titulacions que marginen la universitat, la junta
de Govern de la Universitat de València es manifesta contra el
decret (27 de novembre) i s’inicia una reacció, amplificada
per les agressions de grups feixistes al carrer i a les facultats.
Té lloc una vaga general el 5 de desembre, seguida d’una
jornada de lluita el 12 de desembre, que acaba amb una
manifestació que aplega 70.000 persones a València.

A partir del març de 1978 s’inicia un procés de coordinació
i de voluntat de sor tir a l’arena política amb un discurs
talà contr
independentista i trencador. Es crea el Comitè ca
català
contraa la
Constitució Espan
Espanyyola que comença a agrupar, al voltant d’una
campanya de propaganda i de difusió, un sector polític que
quedava silenciat per la Transició. L’any següent, el 1979, l’any
del primer estatut d’autonomia, els moviments per la creació
d’un referent independentista i independent de la reforma
política postfranquista ja comencen a ser evidents, especialment
per l’aparició dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes
Catalans (CSPC), formats arran de les detencions de coneguts
militants independentistes (cas Batista i Roca), els moviments

utonomia
Poc més tard comença la discussió de la Llei d’A
d’Autonomia
sitària (LA
U)
Univv er
ersitària
(LAU)
U), llei orgànica estatal que vol fer el
Uni
desplegament de la Constitució pel que fa a les universitats.
Aquesta llei, filla dels criteris uniformistes i conservadors de
la nova dreta sorgida del franquisme reformat, vol, amb un
seguit de mesures (selectivitat, puja de matrícules,
funcionament estamental de la universitat, protecció de les
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nuclears, visca la terra!»– i la posterior creació de la Taula
Antinuclear i Ecologista.

figures vitalícies dels catedràtics, etc.), mantenir la universitat
com un món tancat als canvis de la societat, afavorir la

L’èxit de les mobilitzacions, la bona recepció del treball
d’agrupament de militants de les diferents organitzacions
independentistes i d’independents que acudien a l’actiu pol
que s’havia generat, va incitar un debat sobre la necessitat de
la coordinació dins les facultats i la creació d’un organisme
independentista a la universitat. El procés de desinflada de la
CEUB, la seva crisi per manca de referents polítics clars i la
seva desaparició, sis mesos més tard d’haver-se format, va
lea
potenciar la necessitat d’aparició pública de la nova Assemb
Assemblea
d’Estudiants Inde
pendentistes d’Uni
sita
Independentistes
d’Univver
ersita
sitatt (AEIU)
(AEIU). Dotzenes
d’estudiants provinents de diverses facultats (entre aquestes,
de manera molt significativa, estudiants de carreres tècniques
i científiques) ens vam reunir el 23 de febrer de 1980 a una
aula de l’Hospital Clínic de Barcelona (Facultat de Medicina)
per constituir un organisme nou, amb voluntat de treball polític
a la universitat i que es definia com a part integrant del
moviment d’alliberament nacional català.

Als 80 per primera vegada,
L’ INDENPENDENTISME a la Universitat
tr
eballa de forma oberta,
treballa
desacomplexada i innovadora amb
pr
esència a tr
es universitats
presència
tres

privatització de l’espai universitari, mantenir la universitat
pública al marge de les aspiracions nacionals en el cas català
i tancar la porta que van obrir a les darreries del franquisme
als fills de les classes populars que vam accedir a les
universitats sense tenir els antecedents familiars universitaris
habituals dins la universitat classista de fins aleshores.

Per primera vegada l’actuació independentista a la universitat
era oberta, desacomplexada i innovadora, amb presència a
les tres universitats de Catalunya d’aquell moment i amb
voluntat d’arribar a la resta dels Països Catalans. Començava
on altres havien acabat i no volia recollir un pòsit de decepcions
o de tensions, sinó obrir una nova manera de treball polític
assembleari, obert i, en certa mesura, presindical.

A partir del gener de 1980 es crea la Coor
Coordinador
dinadoraa
dinador
sita
celona (CEUB)
Univv er
ersita
sitatt de Bar
Barcelona
(CEUB), que
d’Estudiants de la Uni
impulsarà les lluites contra la LAU, protagonitzant una gran
manifestació el 31 de gener i una setmana de vaga general
del 28 de gener al 3 de febrer d’aquell any. La CEUB neix com
un moviment unitari amb fortes contradiccions internes, però
la intensitat de la mobilització trenca els límits que li vol imposar
el discurs de l’esquerra constitucionalista (PSOE-PCE, és a
dir PSC i PSUC), que vol emboirar les mobilitzacions amb un
debat intrascendent sobre la constitucionalitat o no de la llei
orgànica.

Accions espectaculars com convertir tota la façana de l’Edifici
Històric de la Universitat de Barcelona en un gran mural, fet
en convocatòria oberta al pati de lletres davant de tothom, la
crema d’una falla feta pels companys de Belles Arts que havien
representat el decret de Bilingüisme del País Valencià com un
gran rat penat vestit de fallera i amb la bandera espanyola per
banda, la recuperació de la festa del 23 d’abril amb un concert
als jardins, la convocatòria exitosa de manifestacions i actes
en suport dels presos independentistes o la participació en
mobilitzacions d’altres col·lectius, com la presència i participació
dels estudiants de Geologia de l’AEIU a l’acampada contra les
mines a cel obert del Pedraforca i al debat a l’Aula Magna de
la Universitat Central.

És en aquest context que, d’una manera natural, es comença
a agrupar l’independentisme universitari. Es crea dins la CEUB
una Comissió contr
contraa el Bilingüisme que esdevé el punt de
trobada de molta gent que cerca un referent més clar en la
lluita contra la LAU. A les manifestacions comença a veure’s
com s’agrupen els estudiants independentistes amb banderes
sita
talana i
sitatt ca
catalana
i consignes que fan referència a la «uni
«univver
ersita
popular»
popular». La militància dispersa de Nacionalistes d’Esquerra
(NE), IPC o el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN)
comença a veure la necessitat i, sobretot, l’ocasió de fer un
pas endavant en la línia del desplegament organitzatiu sectorial
que estava fent l’independentisme en altres àmbits: els CSPC
com a entorn unitari central, que celebra la seva primera
Assemblea el 2 de març de 1980, o el moviment ecologista i
antinuclear que fa la Marxa Antinuclear a Ascó l’estiu d’aquell
any i que inicia un procés que culminarà amb la manifestació
de l’11 de gener de 1981 a Barcelona –amb el crit de «Fora

La presència d’un nucli força creatiu a la facultat de Belles
Arts va comportar una anàlisi crítica sobre les formes de
representació visual del nou independentisme universitari i
sobre la creació d’iconografia pròpia. Es van fer plantilles i
adhesius amb l’anagrama de l’AEIU, que es van repartir per
les facultats, i es va crear un òrgan mural periòdic, el Xiulet,
en forma de diari mural de grans dimensions, que apareixia a
les parets de les facultats, a la manera de l’antiga propaganda
clandestina antifranquista, amb continguts provinents d’un
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comitè de redacció i amb espai propi de cada facultat. S‘hi
barrejaven informacions i opinions sobre fets estrictament
universitaris, de política general i de les activitats del moviment
independentista en conjunt. L’elaboració era manual, a partir
d’un text fotocopiat que aribava a cada facultat i que es convertia
en un mural escrit sobre paper d’embalar on hi havia una
xpr
essió de
capçalera amb l’anagrama de «Xiulet, òr
òrggan d’e
d’expr
xpressió
l’AEIU» fet amb una plantilla. Alguns d’aquells Xiulets, que sortien
simultàniament a les facultats de Barcelona i Bellaterra, van
tenir força impacte, especialment el que es va penjar dos dies
després del cop d’estat del 23-F, en què amb el títol «S’alça el
teló» se satiritzaven i es denunciaven les connivències al voltant
de la militarada.

1984, i sempre obté com a resposta l’acció solidària dels
CSPC i l’extensió com una taca d’oli de l’independentisme
organitzat.
L’any 1982, a començaments d’estiu, l’AEIU participa a la
Trobada Independentista de Sant Pere de Ribes, on es formula
la necessitat d’avançar en la construcció d’un referent polític
unitari per a totes les organitzacions i plataformes sectorials.
L’any següent, a la Trobada Independentista celebrada aquest
cop al Bages, es proposa la construcció del Moviment de
Defensa de la Terra, en què l’AEIU i la resta d’organitzacions
han de tenir cabuda. Les característiques àmplies i unitàries
de l’AEIU fan que hi apareguin tensions, especialment entre
els sectors més propers a NE i els de l’eix estratègic nou que
s’està construint a partir dels CSPC, IPC i el PSAN. L’AEIU es
debat entre la seva realitat assembleària i unitària i la voluntat
d’interrelació i de construcció del moviment independentista
que l’obliga a unes tensions interiors, que la seva estructura
i el seu funcionament, molt autònom a cada facultat, i la feblesa
dels elements de coordinació més centralitzats, toleren amb
moltes dificultats. Només la vitalitat extraordinària desplegada
per l’independentisme, que viu moments àlgids de la seva
experiència de masses, fa que l’AEIU sigui la primera
experiència militant per a molts joves que arriben a la
universitat i es volen sentir integrats al nou independentisme,
que té en la Crida i, especialment, en l’MDT les seves
referències generacionals.

Mentrestant, l’AEIU havia de fer front a la desmobilització de
les universitats davant l’aplicació avançada de la LAU i l’aparició
de moviments gremials entre el professorat que dissipaven les
possibilitats d’una resposta unitària a les universitats catalanes.
El gener de 1981 es va voler celebrar un dia de dol en el
primer aniversari de la mort d’uns estudiants de madrid, morts
a trets per la policia en una manifestació contra la LAU, i davant
les poques energies desplegades pels qui havien portat a terme
les mobilitzacions de feia un any, l’AEIU reclamà el rellançament
de les lluites més enllà de la representació institucional i la
delegació de funcions a les Juntes de Facultat i Claustres. Segons
l’AEIU el moviment de rebuig a la LAU ha de generar un rebuig
més general a la política educativa del govern, cercar lligams
amb els estudiants dels instituts i amb els mestres i professorat
que defensen l’escola pública davant la política d’afavorir els
grans centres privats, especialment els religiosos. És el moment
en què a Catalunya estan apareixent moviments de pares i
mares, cooperatius i sindicals, que reclamen un sistema esolar
públic de qualitat i de referència. A la universitat, l’AEIU proposa
ta al pob
le
un programa nacional-popular, una uni
univver sita
sitatt ober
oberta
poble
i cr
eador
creador
eadoraa de cultur
culturaa.

Només la vitalitat extraodrinària desplegada
per L’ Independentisme fa que L’ Aeiu
sigui la primera experiència militant
per a molts i moltes joves estudiants

>>>Militant de L’ AeiU (1979-1983)

El context general pel que fa l’independentisme d’aquells
anys està marcat per les consecutives onades repressives que
intenten frenar l’expansió del moviment, i més davant els inicis
d’una activitat armada protagonitzada per Terra Lliure. És, però,
una repressió amb molts pals de cec que cerca atemorir l’entorn
polític de l’independentisme i que porta a detencions com les
de les professores Eva i Blanca Serra el juliol de 1980, les
continues detencions per l’anomenat cas Batista i Roca,
l’espectacular cop de mà contra la direcció d’IPC el 3 de
desembre de 1981 o la del març de 1982 contra els portadors
d’una pancarta que deia «Independència», desplegada durant
la manifestació contra la Ley Orgánica de Armonización del
Proceso Autonómico (LOAPA) del 14 de març; aquest fet va
portar a una campanya amb el lema «Jo també hi era» que
l’AEIU va portar a les aules en resposta a les detencions.
Aquesta situació es perllonga durant els anys 1982, 1983 i

***Josep Maria Cervelló
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b) Els anys de Cr
Creieixement
(1983-1986)

C

om la resta del moviment independentista, l’AEIU coneix,
durant el període 1983-1986, una etapa d’expansió, que
es tradueix, d’entrada, en un augment de la militància.
D’altra banda, en aquests anys es consoliden els nuclis de
l’Autònoma, veritable vaixell insígnia de l’organització, i els de
la Universitat de Barcelona, fonamentalment Filologia i Història,
alhora que es fan els primers contactes amb València.

Val a dir, però, que, tot i aquesta independència formal, amb
l’expansió de l’MDT a partir de 1985 l’AEIU s’identificarà amb
les línies d’acció impulsades per aquella organització i també
pels Grups de Defensa de la Llengua (GDL). Sens dubte, aquest
fet afavorirà que entre la fi de 1985 i el 1986 un part dels i les
membres de l’AEIU que havia acabat els seus estudis entri a
militar a l’MDT.

Fruit d’aquesta expansió, l’activitat de l’AEIU s’intensifica,
tot i que continua reduïda fonamentalment a tasques d’agitació
i propaganda relacionades amb temàtiques universitàries
(augment de les taxes o del preu dels transports, per exemple)
i d’altres de complementàries amb les quals duia a terme
l’independentisme fora de les universitats (antirepressió,
solidaritat internacional, consciència nacional, lluita contra les
agressions a la identitat catalana, etc.). Una fita d’aquest
període serà la primera manifestació convocada per l’AEIU en
solitari al centre Barcelona, en la qual un miler de persones
van protestar per la sentència de l’Audiència Territorial de
València que prohibia l’ús del català en les activitats
acadèmiques de les facultats valencianes (20/11/1986).

Entre les mancances d’aquest període cal destacar la feblesa
organitzativa, que feia que l’activitat estigués massa sotmesa
als vaivens dels cicles acadèmics dels i les militants, l’absència
d’una línia d’actuació institucional unitària i el fet que no
s’aprofundís en quins continguts havien d’omplir de significat
talana i
polític el lema de l’organització: «una uni
univver sita
sitatt ca
catalana
popular»
popular».

>>>Militant de L’ AEiU (1982-1986)

En cap moment l’AEIU va ser concebuda com una organització
estratègica, sinó com una de nacional-popular, raó per la qual
no es va autodefinir, per exemple, com a socialista. Sens dubte,
la majoria dels militants es consideraven d’esquerres, però sota
aquest rètol s’agrupava un conjunt de gent amb una ideologia
diversa. Si l’AEIU hagués optat per una definició ideològica més
estricta, hauria aconseguit enquadrar força menys gent en un
moment en què l’independentisme necessitava comptar amb
estructures organitzatives més laxes per poder incidir amb certa
força en àmbits (o fronts) com la universitat o la lluita per la
llengua.

Pel que fa a les relacions amb la resta d’organitzacions
independentistes, en aquesta etapa es continua mantenint el
principi fundacional d’independència orgànica de qualsevol
partit, moviment o entitat, tant perquè la majoria de membres
l’AEIU no militaven enlloc més, com perquè alguns estaven
enquadrats a la Crida, un moviment cívic i polític amb què
l’Esquerra Independentista d’aleshores mantenia unes
relacions tibants.

***Vicent Conca
En cap moment L’ AEIU va ser concebudacom
una or
ganització estratègica, sinó com un or
ganisme
organització
organisme
popular sense una definició ideològica estricta
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c) Expansió i Decliu D ‘ un Pr
ojecte (1985-1990)
Projecte

E

La III Assemblea General, celebrada a Matamala (Ripollès)
el març de 1986, va suposar l’impuls de l’AEIU en un moment
en què calia fer front i adequar l’activitat a una realitat emergent:
l’aparició o reforçament de nous sindicats universitaris, que
en els anys anteriors gairebé s’havien mantingut sense activitat
ni presència notables (AJEC, FNEC, ACE, AEP...). Això va suposar
l’inici d’un llarg debat present durant tots aquests anys. S’havia
de definir el paper o prioritzar el rol que havia de seguir l’AEIU:
agitació i mobilització o desplegar una activitat sindical
universitària pròpia, fins llavors desconeguda per la militància
independentista i, per suposat, en especial per l’AEIU.

l període que va des de finals de 1985 fins al curs 19891990 comprèn un cicle en què l’AEIU va assolir la seva
màxima expansió a les universitats dels Països Catalans i
es dotà d’una estructura funcional més sòlida que l’ha que
havia tingut fins al moment. Així mateix, elabora uns estatuts
motivats per la necessitat de regular aquest creixement però
fidels al caràcter assembleari i independentista que havia tingut
des dels orígens. En aquests anys l’AEIU assoleix, de manera
tàcita, el rol de referent del conjunt de l’independentisme de
l’època a les universitats, malgrat que mai no va ser capaç
d’aglutinar tots i totes els i les universitaris i universitàries
independentistes. Aquest paper de referent, però, va ser
decisiu per impulsar amb molt d’èxit campanyes a favor de la
unitat i la defensa del català arreu de les universitats dels
Països Catalans, com ara la desplegada entre finals de 1986 i
la primavera de 1987, i que en no poques ocasions suposà
una estreta col·laboració amb els Grups de Defensa de la
Llengua (GDL).

La III Assemblea General va suposar, també, un esforç per
aprofundir en els objectius, fins llavors genèrics, de
sita
ica, ca
talana i popular»
l’organització: una «uni
«univver
ersita
sitatt científ
científica,
catalana
popular».

En aquells anys L’ AEIU assoleix
de manera tàcita el rrol
ol de <<REFERENT>>
del Conjunt de L’ Independentisme
a la Universitat

Aquest període d’expansió es veu acompanyat d’una major
presència organitzada en les reivindicacions estudiantils del
moment, però aviat l’AEIU es veurà incapaç de superar a la
pràctica la dialèctica agitació/institucionalisme universitari. Tot
i així, l’AEIU, que mai no es va considerar a si mateix un sindicat
universitari, va aconseguir en aquest mateix periòde 8
claustrals a la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) des
de finals de 1987 fins el 1989.
Aviat, però, la polarització a l’interior de l’AEIU de les
posicions entorn el debat intern i la divisió de què és objecte
el moviment independentista, aconseguiran afectar el seu
posterior desenvolupament i capacitat d’incidència.

Alhora, l’Assemblea General de Matamala va suposar el ja
esmentat reconeixement per par t del conjunt de
l’independentisme català de l’AEIU com al seu referent a les
universitats. Es reberen adhesions de l’MDT, IPC, PSAN, la Crida,
l’FNC, JFNC, el MEN, els GDL... ja que a l’interior de l’AEIU s’hi
reflectia tota aquesta realitat organitzativa amb la qual es
mantenien relacions estables, sense comptar aquells i aquelles
que no militaven enlloc i que començaven a ser majoritaris.

L’inici dels curs universitari 1985-1986 coincideix en un
moment de màxima eclosió del que s’ha anomenat
independentisme sociològic , que en aquell moment és canalitzat
per l’independentisme combatiu, també emergent en el procés
d’expansió de l’estructura unitària que fou (si més no en aquest
període) el Moviment de Defensa de la Terra (MDT). També en
aquell context, la Crida a la Solidaritat tallava els vincles amb
els sectors més convergents i tractava d’elaborar un discurs
proper a l’independentisme i atraure sectors de joves que eren
mobilitzats per l’esquerra independentista. A les aules, militants
procedents d’aquests dos sectors –i d’altres de menors: MEN,
FNC...– que al carrer es disputaven la influència i capacitat de
mobilització, a la universitat, a partir d’aquest període, es
troben compartint espai al voltant de les sigles AEIU.

La celebració d’aquesta III Assemblea General, doncs, suposa
un fet important en la trajectòria de l’AEIU que es basa en un
creixement intern i dos anys de gran activitat. Es reforcen les
activitats tradicionals com ara els desplegaments entorn de
les diades de Sant Jordi a favor de la llengua –de fet, l’AEIU
mantenia permanentment actives campanyes dins les facultats
a favor de la plena normalització del català a les aules,
denunciant públicament les actituds hostils de determinats
professorat o departaments i fent especial ressó i publicitat
del Manifest d’Els Marges–, les «cremades» de la Constitució
espanyola al voltant de cada 6 de desembre, etc... Es fa tant
com es pot per fer-se notar, com ara les campanyes de
«Desfeixistització de la Universitat» amb la creació de brigades
de neteja de pintades i arrencada de cartells després de cada
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campanya de grups ultres
espanyolistes a les
facultats –especialment
presents en els anys 86 i
87–,
en
què,
ocasionalment,
no
faltaren les corredisses
en els passadissos entre
elements feixistes i l’AEIU.

va
desprendre
l’aprofundiment en el
debat sobre la necessitat
d’una major intervenció
en les lluites d’estudiants,
desplegant alguna mena
d’intervenció en els
òrgans de la universitat.

Aquesta activitat agitativa, de la qual destacava la
propaganda independentista (solidaritat amb els presos de
Terra Lliure, xerrades, debats i video-fòrums, portant dins les
aules la realitat del moviment independentista), es combina de
forma creixent amb la intervenció dins de les mobilitzacions i
lluites estudiantils, en què, malgrat la migradesa de recursos,
podia –almenys a la UAB– competir amb els sindicats FNEC,
AJEC, ACE... En tot aquest període, des de l’AEIU es participa
en diverses mobilitzacions i campanyes com ara la campanya
contra la Reforma Universitària del Govern Gonzàlez de 198687, la campanya contra l’OTAN, la vaga general del 14 de
desembre de 1988, campanyes a favor del Comitè Olímpic
Català, en contra del V Centenario, a favor dels presos
independentistes i d’altres de pròpies com ara les que
anca’
e’
s’anomenaren «T
«Tanca’
anca’tt a Espan
Espanyya i obr
obre’
e’tt al Món»
Món», dirigides a
crear consciència independentista.
Cal fer esment que a l’AEIU, a més d’estudiants, també hi
podien militar membres del PAS i altres treballadors. Encara
que la seva presència fou molt minoritària, fou un testimoni de
la voluntat de crear un nou tipus de plataforma d’actuació,
allunyada dels sindicats universitaris, sovint només preocupats
per oferir serveis i jugar a reproduir el parlamentarisme dins
els Claustres.
Es així com des de l’AEIU es participa en la creació de la
assa. Més endavant –el 1988–
perassa
revista universitària Sa PPaaper
ns de Campus amb la voluntat de contribuir
s’editen els Quader
Quaderns
en el debat sobre temes d’interès del conjunt de la comunitat
universitària, amb la participació de professorat. Experiències,
totes, però, que no serien gaire duradores. L’AEIU es dota
també per primer cop en aquest període dels seus òrgans
ament (1986) i El Tr o (1986d’expressió impresos: Alliber
Alliberament
1988).
Dos fets van ser especialment significatius en aquest període
ohibició del
en un termini de temps molt breu. L’intent de pr
prohibició
ca
talà a la Uni
sita
dor del 1986
ersita
sitatt de València la tar
tardor
1986, i la vaga
català
Univver
of
essor
d’estudiants –amb el supor
AS i cer t pr
prof
ofessor
essoraat– el
suportt del PPAS
gener de 1987
1987. De les mobilitzacions en defensa del català a
la Universitat de València se’n va desprendre una capacitat
agitativa important, i de la vaga d’estudiants d’inicis del 87 es
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El primer fet, la persecució i agressió del català al País
Valencià, va suposar en el seu moment la generació d’una
important reacció i mobilització, primer de la comunitat
universitària –al País Valencià i al Principat–, i després del
conjunt de la societat com gairebé no s’havia vist fins al
moment. I cal dir que fou des de l’AEIU que s’inicià des del
primer moment –juntament amb els companys i companyes
del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) del País Valencià– la
denúncia i la mobilització, iniciant aturades de classes, tallades
de trànsit i dels Ferrocarrils de la Generalitat i manifestacions
quasi a diari a Barcelona i València durant un mes (de
novembre a desembre), que finalitzaren en una multitudinària
manifestació a mitjans de desembre de 1986 a la ciutat de
València.
Aquella mobilització va donar a l’AEIU una certa notorietat,
que va haver de posar de nou a prova el gener de 1987 en
esclatar una vaga d’estudiants, primer a la UAB i després a la
UB, que va durar tres mesos. La vaga, que coincidí amb la
discussió de la Reforma Universitària –la primera que realitzava
el primer govern socialista de Felipe González– va ser molt
participativa de la comunitat d’estudiants. Tot plegat va suposar
l’inici d’interessants pràctiques assembleàries en determinades
facultats a la UAB (especialment a Lletres i Ciències de la
Informació), que es van mantenir durant força anys i en les
quals l’AEIU va participar activament.
L’inici del curs 87-88 arrenca amb eleccions al Claustre de
la Facultat de Ciències, en les quals l’Assemblea de l’AEIU assolí
4 representants. L’experiència és engrescadora, de manera
que es decidirà la futura presentació de candidats segons la
realitat de cada Facultat: candidats en llistes independents,
en llista pròpia o entre els representants de les diverses
Assemblees de Facultat (especialment a Lletres i
Periodisme).
Aquesta irrupció institucional es paral·lela a la celebració
de la IV Assemblea General, el març de 1988 a Terrassa. En
aquell moment hi ha la incorporació a l’AEIU d’estudiants de
la Universitat de València, majoritàriament procedents del BEA,
organització amb la qual l’AEIU havia mantingut estrets
contactes. També es mantenen contactes amb l’Associació
Catalana d’Estudiants (ACE) de Perpinyà.
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l’escenari independentista, que des de feia ja un parell d’anys
maldava per penetrar en el cor del MCAN i arrossegar-ne
part de la militància. Des de la IV Assemblea General un grapat
no menyspreable de militants entren a la formació republicana,
que, no obstant això, restaran dins l’AEIU almenys fins a finals
del 89. Passa un temps, i davant el panorama irreversible de la

Malgrat aquest escenari objectivament positiu, la IV
Assemblea General suposarà el punt en què s’inicia el declivi
de l’AEIU amb la divisió interna. Serà el debat extern que des
de fa un any té submergit el MCAN, el que incidirà notablement
en els esdeveniments posteriors i en l’evolució de l’organització
universitària. Arrossegats per la dinàmica externa que dividia
l’independentisme combatiu des de començaments de 1987,
en el qual, sobretot en aquest temps, militaven molts membres
de l’AEIU, s’afectaria la seves evolució i incidència. El cert és
que, si bé l’AEIU es reconeixia com a part integrant del MCAN
–i, per tant, era lògic que no podia obviar la situació interna
del moviment independentista– no va poder o no va saber,
des de la seva autonomia orgànica, crear una dinàmica pròpia
que restés al marge de la crisi de divisió que afectà el conjunt
del moviment. El pes de la militància al si de l’AEIU que pertanyia
a alguna de les organitzacions implicades en el procés de divisió
de l’esquerra independentista (els dos MDT) era majoritari i
va polaritzar el debat, disminuí la pluralitat interna que havia
destacat fins al moment i marcà l’evolució mateixa de l’AEIU.

L’ AEIU ni tan sols va arribar a aportar
el seu capital i experiència, tant or
gànica
orgànica
com teòrica, al BEI i es va anar
dissolent com un sucr
sucre.e.
divisió de l’AEIU, aquells i aquelles que entenen que és el moment
de reforçar l’aspecte més institucional inicien un degoteig cap a
unes noves sigles que perfilen un nou projecte i que comença a
fer-se sentir: el BEI (Bloc d’Estudiants Independentistes). Molts
d’altres, simplement, en el moment de concloure la seva carrera,
pensaren que aquella ja no era la seva batalla i l’opció més habitual
fou la de deixar tota militància.

La divisió va suposar inicialment, i per un període d’un any
–fins al 1989–, el manteniment de la duplicitat de sigles a la
UAB i la UB. També va significar que els companys i companyes
que havien contactat amb l’AEIU a València mantinguessin una
existència totalment autònoma. Un escenari que calia,
clarament, reconduir, però del qual l’AEIU ja no reeixiria.
Solidarita
pendentistes detinguts a la uni
Solidaritatt amb inde
independentistes
univver sita
sitatt
La irrupció de la Guàrdia Civil en el campus universitari de la
UAB i la detenció de Carles Castellanos i de Ramon Piqué
varen conformar una extensa onada de solidaritat des de la
comunitat universitària. L’AEIU va deixar de banda les
desavinences i va desplegar la solidaritat amb els detinguts a
les aules. Es constituí una Comissió per la Llibertat, amb la
participació de membres de tota la comunitat universitària,
que va desplegar importants activitats i actes de solidaritat.
Descomposició i desa
parició
desaparició
L’AEIU començava a ser superada per la mateixa realitat. A la
UB, lluny del principal nucli actiu, l’escassa i feble presència de
l’AEIU a Filosofia i Lletres i a Geografia i Història era incapaç
d’atraure noves dinàmiques que sorgien com a resultat
d’eleccions al Claustre de la Facultat, en què candidatures
encapçalades per noves generacions d’independentistes
obtenien resultats extraordinaris a començaments de 1989.
L’AEIU no havia pogut resoldre la seva divisió d’un any enrere
i mantenia pendent encara l’assignatura sobre el dilema
mobilització / acció institucional, malgrat haver optat al seu
moment per fer compatible la combinació de totes dues formes
d’intervenció. La pràctica evidenciava que el debat no feia més
que polaritzar-se. A la divisió de l’AEIU aviat es va afegir un
altre element extern, la irrupció de l’ERC d’en Colom en

L’AEIU, per tant, no va arribar ni tan sols a aportar els seus
capital i experiència, tant orgànica com teòrica, al BEI. Es va
anar dissolent com un sucre. Sí que s’incorporaren al BEI
membres de l’AEIU a títol individual en diverses etapes –i no
pocs–. Amb la resta de nuclis i membres que no apostaren
pel BEI, més enllà de mantenir testimonialment les sigles per
un període relativament curt, finalitzà l’experiència de l’AEIU.
L’AEIU, doncs, no fou un dels components en la formació del
BEI, malgrat que se’n pugui considerar com un precedent, a
l’igual d’Alternativa Estel i la CEPC.

***Josep PPoveda
oveda
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>>>Militant de L’ AEiU ( 1985-1990)

En aquest context, a finals de 1989, l’AEIU només retava actiu
a la UAB (a Lletres, Ciències Polítiques i Periodisme) i a la Universitat
de Girona. Des d’aquest petit nucli encara actiu s’intenta una
darrera reconstrucció de l’AEIU a diverses facultats, a partir de la
militància d’organitzacions independentistes (bàsicament l’MDT)
que esdevingué en un resultat incert. En un context en què el BEI
creixia, i a València sorgia l’AEN, el darrer intent per refer una
estructura ja debilitada de l’AEIU tan sols suposà el manteniment
en algunes facultats de les sigles per un període màxim de dos o
tres anys, però sense la connexió amb l’experiència orgànica que
es mantenia des del 1980, i que va descomposant-se de manera
irreversible a mitjans de 1990. En aquests moments s’hauria
d’haver convocat la V Assemblea General, que no es va arribar a
fer mai, precisament per debatre l’existència i el futur de l’AEIU
davant l’aparició i la consolidació del BEI. Però, a l’AEIU, el debat
ja era un tema superat i s’havia deixat que les pròpies dinàmica i
realitat de cada facultat i universitat decidissin la seva sort.
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els estudiants independentistes a la universitat de valència

(1987-1992)

.-1.Definició D ‘ Un Projecte: del BEA a L’ AEN
AELLo i MuÑoZ
*Maties VVAELLo

>> El Bloc d’ Estudiants Agermanats

A

començaments dels anys vuitanta es crea a la UV el
Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). Es tractava d’una
organització d’estudiants univer sitaris que
ideològicament arreplegava un gran ventall d’opcions, totes
elles suposadament d’esquerres. A tots ells els unia una
percepció progressista de la societat, certa idea de canvi social
unida al paper de la universitat com a motor de transformació
de la societat, una defensa dels drets històrics del País Valencià
i un convenciment que es trobaven en un moment, diguem-ne
històric, en què el País Valencià retrobaria una normalitat que
li havia estat negada durant tantes dècades.
Durant aquesta anys, s’està acabant de redactar el decebedor
estatut d’autonomia valencià (1982), amb tota una sèrie de
renúncies dels principals partits d’esquerra valencians. Es
produeix el cop d’estat de febrer de 1981, amb els tancs
patrullant per València... Es vivia, en definitiva, un període d’una
gran tensió política (batalla pels símbols històrics del País
Valencià: el nom del país, el reconeixement de la senyera
tradicional i el nom de la llengua), que pràcticament ha acabat
configurat el que avui en dia és «la Comunitat Valenciana».

Enmig d’aquesta situació naix a la UV el Bloc de Pr
Proogrés
rés,, el
Bloc
Bloc. Es tractava d’una espècie d’aliança d’esquerres entre
els tres estaments universitaris: professors, personal
d’administració i serveis, i estudiants. S’aprova la Llei
d’Autonomia Universitària i es produeixen les primeres eleccions
a la universitat, a través de les quals el Bloc n’obté el poder. És
aquesta una fita històrica important, ja que això ha permès,
fins als nostres dies, entendre la UV com un espai lliure, on
tothom ha tingut cabuda (òbviament això seria molt relatiu) i
que ha defensat sempre, també a través dels tribunals, el nom

científic de la llengua contra les aberracions de la dreta i la
Generalitat Valenciana.
El BEA, la branca estudiantil del Bloc, es converteix ràpidament
en l’organització d’estudiants majoritària al Claustre de la
universitat, potser gràcies al fet que bona part dels estudiants
vinculats al BEA provenien de comarques. Això suposa tenir
accés a cert poder (vicerectorat d’estudiants...), diners i la
coneixença de persones influents tant a dins com a fora de la
universitat. És, a més a més, una organització que gaudia de
cert prestigi tant a dins com a fora de la universitat, i amb
bones relacions amb les universitats del Principat, on alguns
sectors d’estudiants la reclamaven com a model a imitar.
És en aquesta organització en què es vinculen els estudiants
independentistes quan arriben a la universitat. I esdevenen
un element d’organització i d’agitació fonamental en el BEA
dels orígens. No oblidem que estem situats en els mateixos
anys en els quals es crea l’MDT.
Amb el pas del temps, les relacions entre els estudiants
independentistes i la resta del BEA es van tibant. Des de l’òptica
independentista, les raons d’aquesta tibantor que podríem
adduir són les següents: la falta de crítica als òrgans de govern
de la universitat (dels quals formaven par t), l’assumpció que
eren la força majoritària i que l’objectiu era retenir el poder i,
sobretot, la gradual acceptació de l’estat de les coses del nou
ordre autonòmic valencià.
El trencament era qüestió de temps. A partir del curs 87-88
els joves estudiants independentistes que arriben a la UV ja
no formaran part del BEA.
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>> L’ AEIU

València continuà fins a l’any 1990, sempre mantenint el nucli
actiu a la Facultat de Filologia.

Una vegada es veié clara la ruptura amb el BEA, mentre els
estudiants independentistes que cursaven els últims cursos
de carrera no acabaren mai de trencar-hi definitivament els
vincles, els joves independentistes que arriben a la universitat
es plantegen cercar una alternativa des de la qual treballar.
Alguns d’aquests joves, militants de l’MDT, ja havien format
part d’organitzacions d’ensenyament mitjà, en què l’agitació
era, pràcticament, l’activitat més intensa. Parlem dels Col·lectius
Independentistes d’Institut (CCII), que era l’organització que
intentava promoure l’MDT a l’ensenyament mitjà. De tota
manera, es tractav a de col·lectius, pocs i totalment
autònoms, que bàsicament l’única cosa que compartien
eren les sigles.

A partir d’aquest any es féu evident que era necessari un cop
de timó, un replantejament de l’estratègia a seguir, una vegada
desapareguda l’organització a Barcelona i estancada a la UV.

El març de 1988 té lloc a Terrassa la IV Assemblea de l’AEIU,
en què els representants valencians que s’hi desplacen poden
comprovar que l’organització es troba en declivi a causa,
principalment, de l’escissió que va patir l’MDT a partir de 1987,
i que havia ocasionat la mateixa divisió al si de l’AEIU. Aquesta
fragmentació no tingué cap repercussió a València, ja que ací
l’MDT es trobava arrecerat al voltant del PSAN. Això va provocar
que l’AEIU de València portés una existència totalment
autònoma, sense cap vinculació amb les universitats de
Barcelona: els cartells i tota mena de material d’agitació eren
propis. De tota manera, coincidien lògicament en campanyes
pròpies de l’independentisme com ara contra la celebració del
V centenari del genocidi espanyol a Amèrica, a favor de Comitè
Olímpic Català, per la llibertat de la Núria Cadenas...

A principis del curs 1990-91, concretament a finals d’octubre
de 1990, es produeixen una sèrie de contactes en el context
de l’Aplec del Puig, que a la llarga seran d’una importància
vital per al desenvolupament de l’independentisme universitari.
Uns joves estudiants de la ciutat de València i de pobles propers,
que cursaven majoritàriament Geografia i Història, i sense cap
militància política, entren en contacte amb l’AEIU de Filologia.
Des d’aquest moment es posen a treballar plegats i acorden
formar l’Assemblea d’Estudiants Nacionalistes (AEN). Es
tractava d’una organització que ja funcionava en l’ensenyament
mitjà des de feia pocs anys.

En el moment de tirar endavant aquest projecte es plantejaren
una sèrie de qüestions a tenir en compte de cara a explicar el
posterior creixement d’aquesta organització. En primer lloc,
era un bon nom, no tan radical com l’AEIU, que permetia
englobar un col·lectiu més gran de persones que s’hi podien
identificar i que no marcava tan descaradament la filiació política
exterior. En segon lloc, l’objectiu era, principalment, l’expansió,
òbviament, sense renunciar a res, però s’havia de créixer. Per
fer-ho possible es tractava de fer campanyes imaginatives,
adreçades a un públic ampli, i organitzar el màxim nombre
possible d’actes a les facultats de la universitat. En aquest
sentit, un aspecte en què més cura es va tenir era el de la
formació, el debat. Compartint quatre premisses bàsiques, es
tractava de formar persones amb capacitat d’argumentar,
d’escoltar i de fer propostes constructives... des d’un punt de
vista independentista genèric. Per últim, comptar amb nuclis
als instituts, amb gent de cada curs, facilitava la regeneració.
A més a més, l’AEN sempre ha estat la referència de
l’organització de joves Maulets, en l’àmbit universitari.

>>>Claustral per la facultat de Filologia de la UV- 1987-1992.

Aquests joves, doncs, decideixen constituir una organització
independentista universitària i s’opta per incorporar-se a
l’organització en què militaven els companys principatins de
l’MDT: l’Assemblea d’Estudiants Independentistes d’Universitat
(l’AEIU). És així com, a les eleccions a Claustre de la UV de
febrer de 1988, s’hi presenta una candidatura per la facultat
de Filologia, feu del BEA fins aleshores, on s’aconsegueix treure
un claustral. És, de fet, el primer claustral independentista de
la Universitat de València.

>> L’ AEN

Tot i que es fan molts contactes a diverses facultats, l’AEIU
valencià és incapaç de formar nuclis estables fora de la Facultat
de Filologia. Això s’explica, per un costat per la major
conscienciació dels estudiants de Filologia Catalana, i per un
altre costat per la radicalitat de les sigles i les campanyes
realitzades, en un intent de portar l’independentisme a la
universitat i de desmarcar-se del BEA.

El posterior desenvolupament i creixement de l’AEN s’explica,
en part, pel que ací s’ha exposat i pel convenciment que
l’independentisme ha de ser obert de mires, que hem de poder
treballar plegats. No tenim més remei. Però això, ja és una
altra història...

Mentre que a Barcelona un projecte més engrescador, el BEI,
substituïa un AEIU tocat de mort ja a partir de l’any 1989, a

***Maties VAELLo i MuÑoZ
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.-2L’ Assemblea d’ Estudiants Nacionalistes:
’l Esquerra Independentista a les Aules del Sud
L’ origen de ’l AEN: Els Instituts (1988)

A

mitjans de l’any 1988, des de l’organització
independentista de joves Maulets, es va promoure la
creació d’una organització d’estudiants d’ensenyament
mitjà, que al capdavall va anomenar-se Assemblea d’Estudiants
Nacionalistes (AEN). L’AEN, tal com estava plantejat, no
disposav a d’una dinàmica pròpia, estav a tutelat per
l’organització independentista de joves, de la qual era un
apèndix.
A més a més, hauríem de contextualitzar aquest naixement
de l’AEN dintre de la situació general de l’independentisme
als Països Catalans a les acaballes dels 80 i principis dels 90.
Cal recordar que el procés de divisió dins l’Esquerra
Independentista ja s’havia iniciat, i que la proposta de creació
d’una organització d’estudiants provenia d’un d’aquests
sectors. Per tant, l’AEN també es va plantejar com a part d’un
sector determinat.
Des d’un començament l’AEN es dedica a fer política
independentista als centres d’ensenyament, encara no es
planteja fer política educativa i es concentra a dur les
campanyes de Maulets i la resta d’organitzacions
independentistes als centres d’ensenyament. A poc a poc, però,
comença a dissenyar campanyes específiques d’ensenyament,
com ara contra l’ensenyament espanyolista, a favor de
l’ensenyament en català i per la normalització lingüística als
centres, així com s’adhereix a les reivindicacions del professorat
en contra de la reducció de pressupost per a educació. A més
a més, l’AEN, durant aquest període, va editar El Galliner, la
revista que havia de fer de portaveu de l’assemblea. Finalment,
caldria destacar que, durant l’any 1991, va tenir una
participació molt activa en les mobilitzacions que tingueren
lloc contra la intervenció dels EUA a la Guerra del Golf
Durant aquest període, del 1988 al 1991, l’AEN va comptar
amb assemblees en instituts de diverses localitats, com ara
València i Massamagrell (l’Horta), Ontinyent (la Vall d’Albaida),
Oliva i Gandia (la Safor) i Cullera (la Ribera).

(1988-2000)

*Jaume MoNZó i MARTÍ,
Rafa sEMPERE i Aznar, Josep VILLARoY
VILLARoYaiai Navarr
Navarroo

el naixement de L’ Aen cal emmar
car-lo
emmarcar-lo
dins la situació general de L’ Independentisme
als PPaïsos
aïsos Catalans a les Acaballes dels 80
i els principis dels 90, mar
cats per la divisió
marcats
Tanmateix, aquest embrió, que va comptar amb una
declaració de principis, un programa de treball i uns estatuts,
no va arribar a reeixir per diverses causes, entre les quals cal
destacar les següents:
- La militància es caracteritzava per la joventut i la manca de
formació, la qual cosa era del tot normal si tenim en compte
que era la primera experiència d’aquest tipus que es duia a
terme.
- La militància de l’AEN va ser gairebé la mateixa que la de
l’organització independentista de joves Maulets, que tenia una
doble o triple militància, i pràcticament no es va aconseguir
que persones que s’integraren en l’AEN no provingueren
d’organitzacions independentistes.
- Principalment es va fer agitació independentista als centres,
sense quasi dur a terme campanyes sobre qüestions
estrictament del món de l’ensenyament, ja que, a la pràctica,
l’AEN era un apèndix de l’independentisme als centres, sense
dinàmica ni campanyes pròpies.
- Es patí repressió per part de les direccions d’alguns centres,
ja que el jovent de l’AEN qüestionava amb les seues campanyes
l’autoritarisme d’aquelles. A tall d’exemple cal esmentar la
prohibició de fer xerrades antimilitaristes, les sancions als i les
estudiants que es negaren a assistir als centres en reivindicar
el 25 d’abril com una diada de lluita...
- L’AEN, d’altra banda, va aconseguir implantar-se
principalment a algunes comarques del País Valencià, mentre
que al Principat no va assolir gaire presència. Així doncs,
l’organització independentista d’estudiants d’ensenyament
mitjà va reeixir amb més força a les comarques dels Països
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Catalans amb una consciència nacional més feble, però no a
les comarques del nord del Sénia.
- Finalment, l’AEN no va entrar a la universitat, ja que
aleshores encara s’hi mantenia la militància dels
independentistes al BEA, l’AEIU i d’altres organitzacions
independentistes d’universitat arreu de Catalunya.
Malgrat les errades i les mancances esmentades,
l’Assemblea d’Estudiants Nacionalistes, en aquesta primera
etapa, va tenir una incidència i unes repercussions importants,
que es van palesar sobretot a mitjà termini. Allò més important
era la constatació de la necessitat d’organitzar
l’independentisme als centres d’ensenyament, així com també
del fet que ens havíem d’obrir a altres companys i companyes
amb sensibilitat nacional i de classe malgrat no ser
independentistes. L’AEN, en nàixer, malgrat les seues
necessàries i comprensibles errades, va iniciar un camí que
permeté engegar una dinàmica que a hores d’ara encara
perdura.

L’ Aparició de ’l AEN
a la Universitat (1991-94)

Alhora que l’AEN als instituts ja caminava, unes altres persones
amb inquietuds independentistes, el 1991, van crear l’AEN a
la Universitat de València. En aquest cas, i a diferència de
l’ensenyament mitjà, els i les que hi van engegar el procés
provenien de diferents ambients. Durant el primer curs, 199192, l’Assemblea d’Estudiants Nacionalistes es va dedicar a
realitzar principalment activitats de caire cultural, així com
també tasques internes, de formació dels i les membres de
l’organització que tot just començava a caminar.
Els cursos 1992-93 i 1993-94 van suposar la consolidació
de l’AEN i l’entrada en l’escena als òrgans de govern de la
Universitat, tot això amb els continus debats, que més tard es
repetirien sobre què havíem de prioritzar, si la política
universitària o la política a la universitat, al voltant de la
conveniència d’anar o no a les institucions i quin havia de ser
el nostre paper, sobre com ens havíem d’organitzar..., però
anem-hi a poc a poc.

Durant aquests anys, l’AEN va realitzar activitats i
campanyes amb una notable repercussió. Una gran part
d’aquestes estav en lligades a qüestions culturals i
lingüístiques, però també n’hi hagueren d’altre tipus, com el
sita
desenvolupament de les campanyes «A la Uni
Univver
ersita
sitatt de
t»
València en ca
talà» i «No a la PSS a la Uni
sitat»
t».
català»
Univver sita
D’altra banda, cal destacar també l’elaboració de la revista
L’Ull de PPoll
oll. L’AEN també va realitzar actes de protesta davant
dels cursos d’espanyol per a estrangers organitzats per la
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Universitat de València, per amagar la realitat cultural del País
Valencià i no promocionar-ne la llengua pròpia. L’AEN també
dinador
aís
va formar part de la Coor
Coordinador
dinadoraa d’Estudiants del PPaís
Valencià
alencià, una plataforma impulsada des d’ACPV, que aplegava
diferents organitzacions d’estudiants progressistes de les
comarques valencianes, i que l’AEN va pretendre que anés
més enllà de les fronteres regionals i que aplegués
organitzacions de tot l’àmbit nacional català, en aquest cas
sense èxit. Durant aquest període, a més, també va col·laborar
en activitats no estrictament lligades al món de l’ensenyament,
com ara concentracions contra el dia de la hispanidad, accions
de protesta contra l’assassinat del jove independentista Guillem
Agulló (11 d’abril de 1993) i les agressions feixistes (com la
patida per J.M. Rodríguez, un professor del Departament de
Sociologia de la UV), manifestacions a favor de les llibertats
nacionals (el 25 d’abril i el 9 d’octubre a Gandia, Xàtiva i
València), ...
D’altra banda, quant al joc institucional, l’AEN va presentar
el curs 1992-93, per primera vegada, candidatures en diverses
facultats i escoles a les eleccions a les Juntes de Facultat i al
Claustre de la Universitat de València (UV), i es milloraren els
resultats en el curs següent en presentar més llistes a diferents
escoles i facultats. D’altra banda, a la Universitat d’Alacant (UA),
tot i no aconseguir representació al Claustre, l’AEN ja va obtenir
alguns representants en les Juntes d’algunes escoles i facultats.
Pel que fa a l’organització interna de l’AEN, durant aquests
primers anys, la universitat i l’ensenyament mitjà van funcionar
sense gaire coordinació. A les universitats, tant a la UV com a
la UPV i a la UA, hi havia una Assemblea de Centre, i una
Assemblea General en què assistien totes les persones
membres de l’organització. Finalment, també existien els Grups
de Treball. Quant a l’ensenyament mitjà, també ens trobem
amb una model d’organització semblant, amb les especificitats
que suposa la dispersió de centres en diferents localitats.
Aquest model organitzatiu, tot i que mostrava avantatges com
l’horitzontalitat, comportava també alguns inconvenients que
es van agreujar amb el pas de temps i l’expansió de l’AEN, això
és, en la mesura que s’anaven creant més nuclis de l’AEN i
l’organització esdevenia més complexa, les mancances i les
dificultats organitzatives s’agreujaven.

Els cursos 1992.93 i 1993.94 van suposar
la consolidació de L’ Aen amb accès
als òr
gans de govern i campanyes i
òrgans
iniciatives amb notable rreper
eper
cussió
epercussió
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La I Assemblea (1995-97)
(1995-97)::
debat i or
ganització
organi
Una vegada consolidat l’AEN, amb una mínima, però encara
minsa, estructura, es va considerar que era l’hora de convocar
la I Assemblea de l’AEN, que va tenir lloc a l’alberg de Piles (la
Safor) els dies 23, 24 i 25 de març de 1995. El lema que va
encapçalar aquesta assemblea va ser: «Debat i organització»,
que pretenia sintetitzar les dues idees fonamentals que s’hi
volien plantejar.
Organitzativament, una de les conseqüències de l’Assemblea
va ser el fet que l’AEN es va dotar d’una estructura
organitzativa amb què ja comptaven les tres universitats on
es tenia presència (la UA, la UPV i la UV), així com dels diferents
centres de Secundària. Apareixia, doncs, un nou òrgan, la
Coordinadora, en què estaven representats tant l’ensenyament
mitjà com la universitat.
Ideològicament, l’AEN es definia com una organització
d’estudiants d’àmbit nacional català (malgrat que només tenia
presència a les comarques valencianes), d’esquerres,
anticapitalista i independentista, englobada dintre del Moviment
Català d’Alliberament Nacional (MCAN). D’altra banda, també
s’hi va debatre la interrelació entre mínims i màxims en la
lluita de l’estudiantat, es va reflexionar sobre les línies
d’intervenció institucional i el marc jurídic referent a
l’ensenyament, sobre la importància del moviment assembleari
i la política educativa que s’havia de dur a terme a les
institucions educatives, i sobre el paper que l’AEN havia de
prendre en qüestions no estrictament del món educatiu.
A finals de 1994, i fins a mitjans de l’any 1995, van tenir lloc
grans mobilitzacions arreu del País Valencià, en les quals l’AEN
participà críticament davant el perill de l’arribada al poder del
PP (per la manipulació par tidista del PSOE de les
mobilitzacions).
Entre les campanyes i les activitats realitzades per l’AEN
durant aquest període caldria destacar les següents. A la UPV,
l’AEN, juntament amb Melik, un col·lectiu amb presència en
sos actes contr
aquesta universitat, va dur a terme di
divver
ersos
contraa la
instal·lació del bou d’Osbor
ne al recinte de la universitat. Cal
d’Osborne
recordar que les úniques organitzacions d’estudiants permeses
a la UPV eren les taurines i les tunes. Una altra campanya,
duta a terme amb altres col·lectius d’estudiants, va ser «Els
exàmens a eexamen»
xamen»
xamen», amb què es qüestionaven els exàmens
com a única manera d’avaluar l’alumnat, amb tot el que això
comporta, com ara la mera selecció de l’alumnat, el fet de
repetir allò que el professor ja ha dit a classe, la desmotivació
de l’estudiantat, el fet d’estudiar amb l’únic objectiu d’aprovar
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i no pel plaer d’aprendre... De bell nou, l’any 1996 l’AEN es
va veure obligat a realitzar la campanya «No a la PSS a la
Uni
sita
t»
Univver
ersita
sitat»
t». Finalment, amb el suport dels col·lectius de
treballadors, la proposta d’acceptar objectors en règim de
PSS fou rebutjada. Per tercera vegada la UV rebutjava una
proposta semblant, i aquesta vegada va ser la definitiva. Durant
els primer mesos del 1996 es va realitzar als instituts una
campanya contra el «mapa escolar» i a favor de l’ensenyament
públic, que duia per lema «Digues-ho ben alt!»
alt!»; a més de les
diverses xerrades en què es presentava la campanya als
instituts, també es va convocar una concentració a la plaça de
la Mare de Déu de València el 25 d’abril, en la qual es va
lliurar una carabassa a Eduardo Zaplana, i una manifestació,
juntament amb altres organitzacions sindicals, el 27 d’abril, i
de totes dues, els mitjans de comunicació se n’hagueren de
fer ressò per l’èxit que van suposar. Una altra activitat en què
va participar l’AEN va ser la dels Congressos de Joves, celebrats
arreu del País Valencià, en què es discutien ponències
presentades per sociòlegs o organitzacions de joves, i que

LA finals de 1994 i mitjans del 1995
van tenir lloc grans mobilitzacions arr
eu
arreu
del país valencià davant el perill
de L’ Arribada al PPoder
oder del PP
tenien com a eix central la situació del jovent. Si hi hagué,
però, un acte que va obtenir ressò mediàtic, aquest va ser el
boicot al conseller d’Educació i Cultura en l’acte d’obertura
del curs acadèmic 1995-96 a la UV.
Pel que fa als resultats a les eleccions celebrades a les
diferents institucions, s’hauria de posar en relleu que a la
Universitat de València, el curs 1994-95, tot i obtenir una
representació de 6 claustrals, l’AEN es va quedar sense
presència a la Junta de Govern, com a conseqüència d’un pacte
entre diferents col·lectius que tenia com a objectiu deixar l’AEN
fora del màxim òrgan de govern. El curs 1995-96, però, els
resultats de l’AEN van millorar i passà a ser d’11 claustrals,
mentre que a la Junta de Govern es va aconseguir comptar
amb 1 membre representant, dels 10 corresponents als
estudiants. A la Universitat d’Alacant, el 1996 i per primera
vegada, l’AEN aconseguia representació al Claustre, tot i que
ja feia aproximadament tres anys que obtenia representació
als òrgans de diver ses escoles i facultats. Quant a
l’ensenyament mitjà, l’AEN va presentar candidatures i va
obtenir representació a diferents Consells Escolars: a la ciutat
de València, Picanya i Torrent (l’Horta), Gandia i Oliva (la Safor),
Carcaixent (la Ribera)...
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La II Assemblea (1997-98):
la constatació de la crisi de cr
eixmen
creixmen
eixmentt
En aquesta Assemblea, es va fer una anàlisi de la conjuntura
econòmica a nivell internacional i les seues conseqüències sobre
el jovent i sobre l’ensenyament. Des de la I Assemblea fins a la
II es constatava l’important creixement experimentat, tant en
nombre de militància com d’assemblees. L’expansió havia
arribat al Principat, amb assemblees en diversos instituts
(Mataró, Reus), i pel que fa a les universitats, al País Valencià,
per primera vegada, a la Jaume I de Castelló de la Plana ja hi
havia algunes persones simpatitzants.

Pel que fa a la representació a les institucions, el curs 199697, es van millorar lleugerament els resultats al Claustre i es
van aconseguir 13 representants, mentre que a la Junta de
Govern es va tornar a repetir el mateix resultat, un representant
de l’AEN. Paradoxalment, tot i el desgavell organitzatiu, es
van aconseguir millorar els resultats respecte als anys
anteriors.

De la II Assemblea
a la Integració en la CEPC

El desenvolupament de la II Assemblea Nacional va evidenciar
les carències de l’organització. De les conclusions de l’AN cal
destacar l’opinió generalitzada coincident en una manca de
Malgrat l’expansió, però, s’arrossegaven algunes mancances compromís i implicació per part de bona part de la militància,
i es repetien algunes errades. El mateix creixement havia donat la necessitat d’adaptar l’estructura interna de l’AEN a les noves
lloc al fet que moltes persones s’aproparen a l’AEN. Una part circumstàncies i la manca de definició del projecte. Totes
d’aquestes tenien poca o gens formació política, i estaven més aquestes debilitats es van concretar en una baixada en els
resultats electorals a la
interessades en qüestions
Universitat de València, que
lúdiques i festives.
reduïren el nombre de
Malgrat el cr
eixement, ’S arr
ossegaven
creixement,
arrossegaven
representants a gairebé la
De fet, una de les
mancances i es rrepetien
epetien algunes errades
meitat, tot i que es va
conseqüències d’aquesta
assemblea, que comptà
i alguns ’S apr
opaven inter
essats solsament mantenir la representació en
apropaven
interessats
la Junta de Govern de la UV.
amb una minsa assistència,
en les qüestions lúdico-festives
va ser convocar-ne una
Aquesta nov a realitat
altra per al curs següent.
imposava mesures urgents
L’altra conseqüència va ser la realització de diverses jornades
de formació interna per a la militància, ja que moltes de les per tal de pal·liar la situació. Així, es va decidir la convocatòria
persones que s’hi incorporaven no havien estat mai a cap d’una nova Assemblea Nacional, amb caràcter extraordinari.
col·lectiu. A més a més, tot plegat va provocar que un petit També es va decidir reforçar el treball intern per tal de
nombre de persones acabés acumulant una gran quantitat de recuperar-se del que es va anomenar crisi de creixement. L’any
feina, la qual cosa també va donar lloc al fet que hi hagués una 1998 va ser, doncs, un any de treball intern i de preparació de
concentració d’informació en mans de poques persones, les l’Assemblea Nacional.
de la Coordinadora, que, en la pràctica, eren les que prenien
Pel que fa a l’expansió, durant aquell anys, membres del
les decisions i, per tant, l’assemblearisme i la participació
Col·lectiu
«La Llegona» de la Universitat Jaume I (Castelló) es
interna, se’n ressentiren.
varen posar en contacte amb l’AEN per tal d’establir el primer
Caldria destacar que molts dels problemes que van aparèixer nucli estable a la capital de La Plana.
en aquest moment ja havien estat apuntats en un document
Tot i la crisi interna, l’any 98 va ser el de major treball de
elaborat a maig de 1996: «Un balanç, o quelcom més?».
En aquesta II Assemblea es va plantejar, a més, la necessitat contactes internacionals. Es van reforçar els contactes amb
de fer un salt qualitatiu. Calia que l’AEN incidís realment en la organitzacions d’estudiants d’altres nacions sense estat. Així,
transformació de l’ensenyament, que esdevingué el referent l’AEN va participar, junt a Ikasle Abertzaleak (Euskal Herria) i
per a tot l’estudiantat, el ver tader motor d’aquesta Dazont (Bretanya), en una gira per diferents ciutats basques,
transformació. Fins aleshores, l’AEN havia anat a remolc d’altres per tal d’explicar la realitat de les respectives lluites nacionals.
organitzacions, i en aquesta assemblea es va proposar i decidir També es van convidar a representats d’IA i de Estudantes
fer un pas endavant, que l’AEN marqués les pautes a seguir i Independentistas (Galiza) a les Jornades per les llibertats
el seu ritme. Tanmateix, a causa de l’escassa participació en la nacionals. La presència d’estudiants abertzales i les denúncies
II Assemblea, la seua incidència fou limitada, encara que molts per part de l’extrema dreta van provocar que el rectorat de la
dels documents elaborats es van aprofitar per a la III Assemblea UV prohibís la celebració de l’acte a les dependències
universitàries. Durant aquell anys es va reprendre la publicació
el curs següent.
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d’un butlletí informatiu de l’organització: Coses A Dir, que
substituïa els anteriors Ull de Poll i El Galliner.
En desembre del 1998 es va celebrar la III Assemblea
Nacional a Benicàssim, en la qual la Coordinadora Nacional
(CN) va presentar un document, aprovat per l’AN, en el qual
s’iniciava formalment el procés d’integració definitiva de l’AEN
dins la CEPC, que ja funcionava com a coordinadora que
aplegava les diverses organitzacions i que apareixia
aixoplugant les sigles en tots els actes i convocatòries. El bon
treball realitzat durant l’any va tindre la seva repercussió en
els resultats del 98 i l’AEN va recuperar la representació als
diversos òrgans de govern de la universitat.
Es va multiplicar la presència i el treball a les institucions,
tot denunciant insistentment les seves inoperància i
burocratització. També es van multiplicar de manera notable
els actes i convocatòries diverses de les quals, sense dubte,
cal destacar, per la seva repercussió, la campanya «La
Uni
sita
ei, ni en vvol»
ol»
Univver
ersita
sitatt no té rrei,
ol». Amb motiu de la celebració
dels cinc segles de la Universitat de València, el rector va
atorgar la presidència de la Comissió d’Honor a la monarquia
espanyola. L’AEN va reaccionar amb la convocatòria d’una
concentració (el 29 d’abril), amb una nombrosa participació
per part de l’estudiantat i una presència policial més que
considerable. El juliol d’aquell mateix any, el fiscal del Tribunal
Superior de Justícia del País Valencià decidí acceptar la denúncia
presentada per la policia per concentració il·legal i injúries a
la corona, pel to presumptament burlesc del cartell de la
convocatòria. Donat el caire assembleari de l’organització, la
fiscalia imputà els representants de l’AEN al Claustre de la
Universitat de València. Malgrat la campanya mediàtica de
criminalització per part de Las provincias i dels grups
d’estudiants propers al PP i al GAV (grupuscle filofeixista
blaver), les mostres de solidaritat es van succeir des de
diversos estaments universitaris. El propi Claustre de la UV va
aprovar un manifest de solidaritat, al qual s’havien afegit
diverses organitzacions d’estudiants, sindicats, assembles de
representats de facultat així com també els representants dels
estudiants de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives. La
denúncia quedà en un no-res i, després de la declaració d’un
dels claustrals de l’AEN, la causa va quedar arxivada.

25 anys a les aules

Malgrat el desgast pel treball realitzat, l’any va acabar amb
uns resultats electorals que mantenien l’AEN com a tercera
força a la UV i a una consolidació a la Universitat Jaume I, nucli
que aconseguirà representació claustral per primer cop.
L’any 2000 l’AEN celebrava els seus 10 anys de presència a
ys
les aules i per aquest motiu es va iniciar la campanya «10 an
anys
donant la car
a»
cara»
a», amb diversos actes a instituts i facultats de
tot el País Valencià, que va tindre el seu colofó en un concert
de Brams, Feliu Ventura i Lluís Llach i una exposició del material
editat per l’AEN al llarg de la seva història.
Tot i la bona dinàmica de treball, la crisi va tornar a planar
sobre l’AEN l’any 2000. Un grup, valga a dir que reduït, de
membres van qüestionar la conveniència d’integrar-se en la
CEPC, tot i l’acord de la III AN i la bona sintonia del procés.
Aquestes crítiques es van diluir ràpidament.
La presència de membres de l’AEN a llocs de responsabilitat
dins les institucions i el mal ús que d’aquests llocs es va fer en
algun dels casos, va tornar a reobrir el debat sobre la presència
de l’AEN i el seu treball institucional. El debat es va tancar
apel·lant a les resolucions de la III AN i a la seva validesa.
Aquell any també es va incrementar la presencia i l’activitat
a Castelló i, sobretot, a l’ensenyament mitjà, amb un augment
significatiu de col·lectius i activitat.
La repressió policial va ser de nou protagonista l’any 2000.
Davant la petició fiscal de 10 i 5 anys de presó a dos membres
de l’AEN, per uns aldarulls ocorreguts al final de la manifestació
del 25 d’abril, es va tornar a posar en marxa la maquinària
solidària amb diversos actes de supor t i denúncia i una
concentració a la porta del jutjat, a més de la convocatòria
d’una vaga a l’ensenyament, la primera vaga que l’AEN
convocava en solitari. La vaga, però, es desconvocà, tot i
l’esforç de convocatòria realitzat, ja que els implicats van arribar
a un acord que no implicava condemna.

>>>han militant a ’lAEN entre 1992 i el 2000
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El 29 d’abril de 2000 va començar la trobada constituent
de la CEPC, amb la qual l’AEN desapareixia formalment, tot i
que es va decidir mantenir les sigles per facilitar el procés de
convergència.

Tot i que la campanya de supor t i solidaritat va ocupar una
bona part de l’activitat, el 1999 també es va aconseguir una
petita victòria. Després d’una intensa campanya amb el lema
«En ca
talà»
català»
talà», amb l’edició de material divers, el Claustre de la
UV aprovà un document en el qual es reconeixia de manera
explícita la unitat de la llengua i s’instava l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (invent de recent creació impulsat pel PP i el
PSOE) a reconèixer el fet científic avalat per diverses sentències
judicials.

***Jaume MoNZó,
Rafa sEMPERE
i Josep VILLARoYa
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L’ AEN vista des dels instituts,
12 anys de lluita a les aules valencianes
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*Ivan MARTIN de VIDALES i oRTIZ i Francesc MARTINEZ i FUSTER

El projecte de l’AEN com a sindicat d’estudiants
independentistes havia nascut el 1988, en un context
generalitzat de divisió i crisi del moviment, des de l’organització
independentista juvenil Maulets es va impulsar la creació d’un
sindicat d’estudiants d’ensenyament mitjà, que portés les lluites
de l’independentisme a les aules de Secundària. Aquell embrió
organitzatiu, que va aconseguir implantar-se a alguns instituts
valencians, esdevindria l’Assemblea d’Estudiants Nacionalistes.
El primer lloc on s’implantà fou l’Institut de Batxillerat El
Clot, a València ciutat, i prompte el seguiren altres centres de
la zona. Amb una militància formada gairebé exclusivament
per gent de Maulets, que mantenia una doble o fins i tot triple
filiació, l’organització no va comptar des del principi amb una
dinàmica pròpia, atès que depenia de l’organització de joves,
i tampoc amb un discurs, limitant-se a exportar als centres
d’ensenyament la política i campanyes que en cada moment
portava endavant l’Esquerra Independentista. Tampoc no es
va plantejar des del principi el salt a la universitat, atès que els
estudiants universitaris independentistes tenien ja una
militància sindical, tant en el BEA com en l’AEIU.
Amb tot, el treball diari dins dels centres d’ensenyament va
anar dotant l’AEN, de mica en mica, d’una dinàmica pròpia,
basada en el coneixement de les realitats de feina, que els va
portar, per exemple, a adherir-se a les campan
campanyy es del
pr
of
essor
educció del
prof
ofessor
essoraat , com les que es feren en contr
contraa de la rreducció
tiu més enllà de les clàssiques campanyes
pr
essupost educa
pressupost
educatiu
contra l’ensenyament espanyolista i per la normalització
lingüística en català als centres.
En aquesta època va aparèixer la publicació que esdevindria
la veu de l’AEN en anys posteriors: El Galliner. Editat pels
mateixos militants, explicava les activitats dutes a terme per
l’organització, que va començar a viure un període d’expansió.
D’aquesta etapa destaca la consolidació dels nuclis existents i
l’establiment de nous, com ara València i Massamagrell
(l’Horta), Ontinyent (la Vall d’Albaida), Oliva i Gandia (la Safor),
i Cullera (la Ribera). La implantació al Principat fou escassa, i,
com es veuria amb el temps, poc significativa, i l’AEN esdevindria
així un projecte estudiantil eminentment radicat al sud del Sénia.
Si bé l’AEN d’aquesta etapa va arribar a comptar amb una
declaració de principis, uns estatuts i un programa de treball,
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no va aconseguir arrelar, perquè no va superar les
problemàtiques que duia d’arrel: l’excessiva vinculació amb
Maulets i la poca formació de la militància, derivada de la seua
joventut, entre d’altres. Amb tot, aquesta primera època
d’implantació de l’AEN pot ser considerada positiva pel que
es va aconseguir: implantar un projecte estudiantil totalment
nou als centres de Secundària i adaptar el discurs de l’Esquerra
Independentista als centres d’ensenyament, començant a crear
un discurs propi en temes educatius. La següent etapa, amb
l’arribada a la universitat, donaria respostes a algun
d’aquestos problemes i oferiria una perspectiva diferent.
El 1991, coincidint amb les grans mobilitzacions en contra
de la I Guerra del Golf, en les quals l’AEN va participar, sent un
agent mobilitzador de primer ordre entre la joventut, un grup
d’estudiants de la Universitat de València va decidir crear l’AEN
a la Universitat de València, escindint-se del BEA, i aprofitant
les lluites desenvolupades per l’AEIU fins al moment a la mateixa
universitat.
En els anys següents s’expandirà a la resta d’universitats
del País Valencià excepte la UJI. La gent que venia de l’AEN
dels instituts (que entra en contacte amb l’AEIU) fa que es
prenga consciència d’una organització implantada en diferents
nivells de l’ensenyament.
Tanmateix, això no es concreta en una millora de
l’organització interna, ni de la dinàmica estratègica (se segueix
intentant exportar a les aules les lluites de l’independentisme,
sense incidir gaire en la política acadèmica). A més a més,
segueix editant-se El Galliner, que se centra en Secundària,
sense donar el salt a problemàtiques universitàries. L’AEN
segueix sent, doncs, una organització basada en Secundària,
en què fins i tot el material editat per aquella època parla
d’»organitzar la lluita des dels instituts», i no des dels centres
universitaris. En aquesta època destaquen com a nuclis
consolidats els d’Oliva i Gandia i els instituts Lluís Vives i El
Clot a València ciutat.
En aquestos anys, de 1991 a 1995, dins l’organització hi
havia una gran descoordinació. Tot i que Secundària i
Universitats treballaven junts i hi havia consciència
d’organització, cada nucli i sector dins l’AEN treballava a la
seua manera, sense una directiva nacional forta que coordinés
les activitats de tots plegats. La decisió de posar fi a aquella
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25 anys a les aules

reforma educativa amb impor tants mancances. La nova
coordinació també possibilità participar en la 1a Tr obada per
la Llengua
Llengua, una trobada d’instituts que es realitzà a València,
amb un èxit notable.

situació vindria el 1995, de la I Assemblea, que tingué lloc a
Piles.
D’allà va sorgir la primera ponència organitzativa, que va
establir l’estructura per la qual es regiria l’AEN fins a la seua
autodissolució l’any 2000; calia nomenar un coordinador per
a cada nucli d’institut, assemblees intercomarcals amb
freqüència per possibilitar uns lligams forts entre assemblees
locals i un treball conjunt ferm, i una coordinadora nacional
en què hi fos present tant la gent d’Universitats com la de
Secundària. D’aquesta primera ponència nasqué la necessitat
que un militant de Secundària formarà part de la coordinació
de Secundària, possibilitant la coordinació entre els nuclis i
amb la Universitat. Comença també l’anàlisi i la incidència en
la política acadèmica, tot i que segueixen portant-se altres
lluites a les aules.

La important tasca que realitza l’AEN en política acadèmica
en aquesta època, i els bons resultats obtinguts a les eleccions
a claustrals a les institucions universitàries (UV i UA
principalment), fan que el 1997 l’AEN presente candidatures i
esentació a di
sos Consells Escolar
obtinga re pr
presentació
divver
ersos
Escolarss locals
locals: la
ciutat de València, Picanya i Torrent (l’Horta), Gandia i Oliva
(la Safor), Carcaixent (la Ribera)... i es proposa d’entrar al
Consell Escolar Valencià.
Mentrestant, pel que fa a València ciutat, els esforços de la
militància se centren, vist l’èxit i l’acollida de l’edició de l’any
anterior, en la preparació de la 2a Tr obada per la Llengua i
arreu de les comarques valencianes segueix l’expansió
(València i voltants, Marina, Safor i Costera).

És a partir de l’any següent, el 1996, quan comencen a
notar-se els efectes de la nova organització, que condueix
amb èxit campanyes de gran abast, com la iniciada contra el
Mapa Escolar i a favor de l’ensenyament públic, sota el lema
«Digues-ho ben alt».
alt» Aquesta campanya va guanyar ressò en
una gran concentració que es féu el 25 d’abril a la Plaça de la
Mare de Déu de València, on es lliurà una carabassa al llavors
president autonòmic, Eduardo Zaplana, i sobretot en la gran
manifestació sindical del 27 d’abril, que va aparèixer
àmpliament a tots els mitjans de comunicació.

El 1998, amb la III Assemblea Nacional a Benicàssim, s’inicia
la integració de l’AEN a la CEPC com a coordinadora
d’organitzacions, i això en l’àmbit de Secundària es nota
sobretot amb l’aparició de L’Estaca com a butlletí propi de
caire nacional (núm. 10, octubre de 1998), en què apareix
per primer cop l’acrònim CEPC, que definirà la futura
organització.
El butlletí, organitzat per militants de Secundària del BEI i
l’AEN, es repartia a tots els militants d’ambdues organitzacions
i va començar a ser elaborat a partir dels vincles de germanor
i col·laboració que s’establiren arran de les trobades de
militància el curs 97-98, que culminaren a la Tr obada de
Figuer
es
Figueres
es, el juliol de 1998.

Tanmateix, en l’àmbit acadèmic, el 1996 fou, indubtablement,
l’any d’aplicació de la LOGSE
OGSE, la gran reforma educativa
impulsada pel PSOE, i que el PP va encarregar-se d’aplicar.
L’AEN començà una campanya per destacar les diferències
entre l’aplicació teòrica de la llei i l’aplicació real, que es veia
afectada per les polítiques involucionistes del PP a la
Generalitat. A través de les seues publicacions ( El Galliner,
Coses a Dir) l’AEN comença a posicionar-se respecte d’una

Aquell any 1998 l’AEN comptava, al llarg del País Valencià,
amb nou nuclis de Secundària plenament consolidats (Sueca,
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Xàtiva, Dénia, Pego, Gandia, Oliva, i tres a València) que
demostren la seua capacitat en la 3a Trobada per la Llengua
celebrada a València, o la Trobada d’Estudiants de les
Comarques Centrals, que se celebrà a Gandia aquell mes de
desembre.
L’any següent es treballa ja fermament cap a la CEPC. Això,
a més de per la recent aparició de L’Estaca , es veié reforçat
per la convocatòria d’una vaga a nivell nacional el 4 de març,
que tingué un important ressó mediàtic, i per la trobada nacional
de Secundària entre BEI i AEN que es programà al febrer a
Barcelona.
D’entre les iniciatives a nivell de País Valencià d’aquella època,
taf
or
ma per l’Ensen
lic
Plataf
tafor
orma
l’Ensenyyament Púb
Públic
lic, en què
va destacar la Pla
l’AEN de Secundària va tenir una destacada participació. Aquell
any es tornà a organitzar una Trobada per la Llengua a València
alència,
amb un destacat èxit, i es va seguir treballant arreu del territori
per la implantació i expansió dels nuclis
Aquest curs de treball intens tingué la culminació en la
Tr obada de Secundària a Mallor
ca a l’estiu, on es trobaren
Mallorca
militants de Secundària de l’AEN i el BEI perquè la militància es
conegués i així fer un pas més cap a la creació de la CEPC com
a organització sindical d’abast nacional.
L’any 2000 l’AEN va treballar per preparar l’Assemblea
Constituent de Valls a més de fer una campanya bastant forta
contra el Distrito Único, i es va continuar fent la Tr obada
d’instituts per la Llengua
Llengua, aquest any per primer cop a la Marina
Alta, a Pego.

Sis anys després podem dir que la llavor posada per les
persones que encetaren aquell projecte de l’AEN, allà per finals
dels 80, i que l’enfortiren i hi treballaren amb el pas dels anys,
ha arrelat amb força al País Valencià. Les i els militants de la
CEPC d’avui dia som hereves i hereus directes d’aquella
Assemblea d’Estudiants Nacionalistes, que va constituir el
primer sindicat combatiu d’ensenyament mitjà i superior al sud
del riu Sénia. No n’oblidem el llegat.

>>>militants de ’lAEN entre 1994 i el 2004)

Finalment, l’abril d’aquell any, a Valls, a l’Alt Camp, tenia lloc
l’Assemblea Nacional Constituent d’un nou projecte: la
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, CEPC, ja com
a sindicat d’estudiants d’abast nacional i no sols com una
coordinadora d’aquestos. Moltes militants de l’AEN acudiren a
participar en l’organització que havia de marcar el seu futur,
amb una destacadíssima aportació de la gent de les assemblees
de Secundària, que participaren de forma molt activa.

***Ivan MARTÍN
i Francesc MARTÍNEZ
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25 anys a les aules

els estudiants independentistes a les Illes

.-3.El Bloc Nacionalista d’ Estudiants,
una primera experiència estudiantil a Mallorca
«Els estudiants, ultra estudiar, han d’esdevenir activistes d’allò
que suposa la revitalització de la nostra cultura i ’lelevació social i política del país>>
J.V. FoIX

*Tomeu MARTÍ i FLoRIT

E

l Bloc Nacionalista d’Estudiants (BNE) va néixer la
primavera de l’any 1986, bàsicament com un sindicat
d’estudiants universitaris, per bé que també tenia un grup
d’estudiants d’ensenyament secundari. Es considerava
independent de qualsevol agrupació o partit polític i tenia la
seva seu social al local de l’Obra Cultural Balear. Corrien temps
moguts a la Universitat de les Illes Balears, de rent creació i
que just acabava d’aprovar els seus estatuts.
A les Balears hi havia molt poca tradició de sindicalisme
estudiantil. I les poques associacions que hi havia hagut havien
mort per ser, exclusivament, un simple apèndix d’un partit
polític. Així succeí amb l’únic sindicat que havia funcionat
realment, el GSU (Grup Socialista Universitari), desaparegut el
1985.

Els estudiants nacionalistes havien fet un intent
taf
or
ma d’Estudiants Nacionalistes
d’estructuració d’una Pla
Plataf
tafor
orma
l’any 1981, però l’invent no havia reeixit.
L’any de l’aparició del BNE, el 1986, va ser un any molt
important a Mallorca, ja que significà una gran eclosió
d’organitzacions de caire nacionalista. Va ser l’any de la
celebració del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana
i de l’aprovació, per unanimitat de tot el parlament de les Illes
Balears, de la Llei de Normalització Lingüística. També va ser
l’any en què la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua,
la Cultura i la Nació Catalanes va establir una assemblea a
Mallorca, i també a finals del 1986 es va presentar l’assemblea
mallorquina del Moviment de Defensa de la Terra.
El Bloc Nacionalista d’Estudiants agrupava al seu si gent
d’ideologia diversa, provenint de totes les sensibilitats del

nacionalisme, des del més moderat fins a l’independentisme
revolucionari.
A la seva Declaració de Principis s’hi destacava:
::::
::::El Bloc Nacionalista d’Estudiants (BNE) neix amb l’objectiu
d’esdevenir l’organització dels estudiants de les Illes Balears
que, com a col·lectiu obert, progressista i democràtic, treballi
per aconseguir una universitat i un sistema educatiu moderns
i de qualitat, és a dir, més participatius i més compromesos
amb la realitat i les necessitats del nostre poble. Vol constituir,
també, una eina de redreçament nacional de les Illes Balears,
dins l’àmbit dels Països Catalans.
::::
::::El BNE, com a col·lectiu d’estudiants, es declara
independent de qualsevol partit polític.
:::: El BNE creu que la representació dels estudiants ha
d’ésser la clau del sistema educatiu a tots els nivells. L’esperit
jove, viu, nerviós i dinàmic ha d’alliberar-se del tel del desencís
i d’apatia que l’atavella en un conformisme mesquí. Per això el
BNE vol dinamitzar la vida acadèmica, política i cultural de les
nostres facultats i dels nostres instituts, i s’esforçarà a
potenciar-los com a centres de bona qualitat d’ensenyament i
d’investigació.
:::: En una primera fase els nostres objectius prioritaris són
guanyar la introducció del català com a llengua pròpia de tots
els centres d’ensenyament: aquests han d’ésser les primeres
col·lectivitats impulsores de la cultura catalana; defensar la
participació dels estudiants a tots els òrgans de govern i de
representació, i establir contactes amb agrupacions semblants
d’altres nacionalitats.
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Des del BNE es llançaren diverses
campanyes, a favor de l’ensenyament en
català, per la rebaixa de les taxes, a favor
de l’augment de beques i contra els

«n umer us c lausus»
lausus». Igualment, a
l’ensenyament secundari es feren campanyes
en defensa dels drets lingüístics dels
estudiants catalanoparlants i a favor de la
introducció de l’assignatura de literatura
catalana al COU.
El 20 de novembre de 1986 va organitzar
una manifestació en solidaritat amb les
universitats valencianes, a les quals
l’Audiència de València els havia prohibit
utilitzar el terme «català» per referir-se a la
llengua.

La Generació
que havia impulsat
el BNE no va tr
obar
trobar
relleu
i el sindicat
es va dissoldr
dissoldree
el 1988
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>>> Militant del BNE, Actualment És Periodista

El BNE arribà a tenir prop de 200
afiliats i celebrà un congrés constituent
el 4 d’abril de 1987, en què es marcaren
com a prioritats la defensa de la
normalització lingüística als centres
d’ensenyament, la defensa de les
reivindicacions pròpies de l’alumnat i
l’establiment de relacions amb
organitzacions similars de la resta de
Països Catalans. En el congrés es
palesaren dos corrents ben diferenciats
ideològicament: un de tendència més
liberal i molt proper al partit nacionalista
de centre-dreta Unió Mallorquina i un
corrent clarament d’esquerres, que
agrupava els estudiants vinculats al Partit
Socialista de Mallorca – Esquerra
Nacionalista i els estudiants més
identificats amb l’independentisme.
Aquest segon sector s’imposà clarament.

El BNE edità la revista Es Bloc, de la qual
sortiren tres números.

La generació que havia impulsat el BNE no
va trobar relleu i el sindicat es va dissoldre
l’any 1988.

**Tomeu MARTÍ

*
IiiI

25 anys a les aules

els estudiants independentistes a l Principat

(1986-1988)

.-4.El Bloc d’ Estudiants Independentistes,
L’ Aposta per la via sindical
*Jaume BECH i RUSTULLET
Els Inicis del BEI:

la co
or
dinadora universitària independentista i el BEI a la UAB
coor
ordinadora

E

l BEI que coneixem avui no neix com a tal fins al 15 de
desembre de 1990, amb el congrés constituent a la
Facultat d’Història de la UB. Ara bé, sota les sigles BEI ja
funcionava una associació d’estudiants a la UAB des de l’any
dinador
Coordinador
dinadoraa
1988. Aquesta associació es fusionà amb la Coor
sitària Inde
pendentista (CUI) en l’esmentat congrés
Uni
Univver
ersitària
Independentista
constituent. Com que el Bloc tenia tots els tràmits legals ja
fets, BEI quedà com a nom de consens a partir d’aquella data.

els nous noms de la gent de Farmàcia (OU, Organització
Univer sitària), d’Industrials (Col·lectiu Univer sitari
Independentista, CUI) i Dret (Bloc Independentista de Dret,
BID).

El BEI que coneixem no va sor
gir el 15 de
sorgir
desembr
desembree de 1990 amb el congrés
de la FFacultat
acultat d’ Història de la UB,
però des del 1988 ja existia amb aquest nom

La CUI era una plataforma que aglutinava els diversos
col·lectius independentistes que existien als centres de la UB i
de la UPC a Barcelona. La seva constitució data del mes de
març de 1988, quan tot un seguit de gr upuscles
independentistes que operaven a diversos centres de la zona
universitària de Barcelona es trobaren a la Facultat de Físiques
de la UB per tal de donar resposta a la visita que el monarca
espanyol Juan Carlos I tenia prevista fer a Barcelona aquell 22
d’Abril, convidat pel president Pujol, per celebrar, irònicament,
el «mil·lenari de l’independència política de Catalunya».

Tots aquests grups funcionaven bàsicament a nivell de
centre, i el seu camp d’acticitats abastava des de la trobada
setmanal per petar la xerrada fins a la representació al Claustre
(normalment molt reduïda), passant per accions reivindicatives
o de protesta. Amb la CUI s’aconseguí augmentar el ressó de
les activitats.

No deixa de ser pintoresc que gràcies a un borbó espanyol
l’independentisme català rebrotés novament a la universitat,
després de la decadència de l’AEIU. La setantena de persones
que es reuniren aquell dia a Físiques formaven part de grups
molt diversos, quan no exòtics, amb trajectòries, capacitat i
experiències molt diferents.

La visita
Com ja s’ha dit, la primera acció de la CUI fou respondre a la
visita borbónica de l’abril del 88. Amb tal finalitat es reuniren
els fons suficients (500 pesetes per cap) per fer 10.000
octavetes, 200 manifestos, 500 cartells, per comprar cola,
guix, pintures, esprais i posar un anunci al diari Avui.

Aquests grups eren el Bloc Independentista de Biològiques
(BIB), els Estudiants Progressistes per l’Independència (EPPI),
de Físiques, el Col·lectiu Independentista de la Facultat
d’Informàtica (CIFIB), Barra Lliure de l’Escola d’Enginyers,
l’AEIU de Geografia i Història, el col·lectiu Fora la Tuna de
Farmàcia i altres persones de Dret i Econòmiques. A tot aquest
batibull de noms caldrà afegir-hi més endavant la formació del
Col·lectiu Universitari Independentista de Químiques (CUIQ), i

La primera campanya ja estava en marxa sota el nom de
«P
erill: pesta borbònica»
«Perill:
borbònica». Des d’una setmana abans a la visita,
cartells i octavetes ompliren la zona universitària, es féu una
pintura mural a l’exterior de l’annex de Belles Arts i diverses
pintades amb esprai. A un dels grups de persones que
encartellava, la policia espanyola li confiscà el material; i una
nit que dos companys d’informàtica feien pintades, foren
detinguts i passaren unes hores a comissaria. El dia 21 culminà
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er la
la campanya amb un acte a la Facultat de Químiques: «P
«Per
pendència: no al borbó».
borbó» Prop de 300 persones es
independència:
inde
reuniren per escoltar els parlaments de Lluís Sala Molins, Àngel
Colom i Jaume Oliveres (aquest últim finalment no pogué
assistir-hi). L’acte acabà amb el crit «Unitat, unitat!» de les
persones assistents.
La ggent
ent
La gent que formava la CUI era molt diversa. Militants o
exmilitants de l’MDT, de la Crida, de les JERC i, més endavant,
de Catalunya Lliure, però, per sobre de tot, molta gent que no
pertanyia a cap sigla i que tenia ganes de treballar per
l’independència des de la universitat. Aquesta varietat fou
l’origen de no poques tensions, però alhora fou també una
important font d’intercanvi d’experiències. Ja des d’un bon
començament es decicí mantenir una total independència
respecte les organitzacions polítiques, sense rebutjar però,
les relacions amb cap d’elles. Aquesta fou, potser, la decisió
que més importància ha tingut al llarg dels anys pel que fa a
la configuració del BEI com avui el coneixem. No cal dir que
mantenir-la ferma ha comportat un bon grapat de problemes,
que són pocs, però, si els comparem amb els beneficis obtiguts.
Els objectius
Els cursos següents, 88-89 i 89-90, la CUI es mantingué com
a plataforma única dels i les independentistes del campus de
Barcelona, combinant les activitats de centre amb actes
comuns. Es pretenia consolidar una coordinadora
independentista unitària d’una banda i, de l’altra, estendre-la
a la resta d’universitats dels Països Catalans. La consolidació,
amb diversos alts i baixos dins els diferents grups que la
formaven, s’anà assolint amb el temps, encara que l’extensió
a d’altres universitats no arribà fins a la fusió amb el BEI.
A banda de les pròpies consolidació i expansió, la CUI es
proposà descriminalitzar l’independentisme i prestigiar-lo, dins
la universitat i en la mesura del possible també fora, sense
perdre, però, l’esperit combatiu. Diferents aspectes com ara
la defensa de la llengua, la idea de Països Catalans i
l’ecologisme formaven part de l’ideari unitari inicial.
La feina
Lentament, la CUI entrava als diferents òrgans de govern de
la universitat, realitzava actes, penjava cartells, organitzava
comissions de normalització lingüística...
Cal assenyalar especialment, entre les diverses activitats
dutes a terme, els dos actes realitzats per la Coordinadora a
la Facultat de Químiques de Barcelona: «El català a la
universitat» i «La recerca als Països Catalans», amb els quals
s’omplí novament l’aula més gran de la Facultat. També es
feren una campanya per la llibertat de Carles Castellanos,
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periòdiques campanyes contra la celebració del 12 d’octubre
(hispanidad) i el 6 de desembre (constitución), commemoració
del 50è aniversari de l’afusellament del President Companys...
Cal recordar, també, la participació dins el Fòrum universitari
per l’autodeterminació durant la campanya d’adhessions dels
Claustres universitaris a la proposició no de llei aprovada pel
Parlament del Principat per la qual en cap cas no es renunciava
a aquest dret.
Pel que fa a la llengua s’ha de dir que la tasca feta fou
potser la més reeixida, especialment a Químiques i Enginyeria
Industrial. Es crearen comissions de normalització lingüística,
es feren vocabularis per a diferents assignatures, es traduïren
apunts, es demanaren canvis en retolacions, segells i membres
que mantenien l’idioma espanyol i símbols feixistes, etc.
Una de les últimes campanyes dutes a terme per la CUI,
però que assumí i culminà el «nou» BEI, fou la negativa a la
implantació de l’anomenat «Distrito Único Uni
Univver sitario»
sitario».
El congrés
La gent de la CUI sabia de l’existència del BEI a la UAB. Ara bé,
existia cert recel o prejudici cap a la seva gent, fruit, sobretot,
del desconeixement. Fou la gent del Bloc que féu el primer
pas, concretant una reunió a la Facultat de Físiques de
Barcelona el mes de setembre de l’any 1990. En aquella reunió
s’exposaren els objectius bàsics d’ambdues sigles i el pla de
fusió. Tot això se sotmeté a debat dins les diferents assemblees
de centre de la CUI i s’aprovà un pla de transició per al curs
90-91, pel qual els nuclis de la CUI s’integraven dins
l’estructura del nou projecte. Encara que el congrés constituent
no havia de tenir lloc fins al 15 de desembre d’aquell any 90,
la primera «executiva» nacional del BEI, amb gent de la UAB,
UB i UPC, va tenir lloc el divendres 5 d’octubre al Casal
Independentista de Sants. Aquesta «executiva» es reuní cinc
cops més abans de l’Assemblea Constituent.

>>>Militant de la CUI i el Bei (1987-1995)

cepc*

L’Assemblea Constituent tigué lloc el dissabte 15 de
desembre de 1990 al Saló de Graus de la Facultat de Geografia
i Història de la UB. Es feren cartells per anunciar la celebració.

**Jaume BECH
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25 anys a les aules

Normalitzant L’ Independentisme a les aules

El BEI a la dècada dels 90

*Jaume CABANÍ i MASSiP i «P
aquita» MARÍ i SUNYER
«Paqui

om s’ha explicat anteriorment, el BEI es va fundar en
una època d’efervescència de l’independentisme
extraparlamentari al Principat. El BEI es va caracteritzar des
del primer moment per ser una organització amb militància de
diverses procedències, fins i tot, i com a fet destacable, per tenir
militància que només participava del BEI. Això va permetre sumar
moltes persones que altrament no havien trobat un espai per
treballar i de perfils socioecònomics i culturals allunyats de
l’independentisme més combatiu. Aviat, després del 92, el BEI va
ser l’única organització que va resistir amb èxit la devallada, els
enfrontaments interns i la repressió que varen patir la majoria
d’organitzacions independentistes.
En aquest context, el BEI realitzava les seves activitats en un
estricte marc estudiantil, majoritàriament universitari. Segurament,
l’èxit i la supervivència d’aquella època vénen marcats per aquesta
aposta estratègica que es va produir des dels inicis. Les activitats
que es portaven a terme eren d’acció local i de proximitat en
forma d’acció sindical estudiantil i representació als òrgans de
govern universitaris: juntes de Facultat i d’Escola, Claustres, juntes
de govern i Consells Socials d’universitat. En el moment de màxim
nombre de representants electes, el BEI va tenir quasi un centenar
de claustrals repartits per les diferents universitats del Principat i
de les Illes. A banda de la representació i la defensa dels drets dels
estudiants, el BEI treballava, resumint-ho en un eslògan utilitzat

sita
lica, ca
talana i de
durant molts anys, per una «uni
«univver
ersita
sitatt púb
pública,
catalana
qualita
t»t». Les formes eren estèticament molt properes a la mentalitat
qualitat»
dels estudiants de l’època i els continguts sempre de la màxima
qualitat que podia aportar la militància. Algunes de les accions
que es realitzaven per assolir aquests objectius eren en forma de
campanyes o «setmanes» i, en la mesura del possible, s’intentava
que fossin d’àmbit nacional (en aquella època el BEI només tenia
representació al Principat i a les Illes): Setmana Verda, Bicicletades,
campanya a favor de la PSS primer i a favor de la insubmissió
després, Setmana de la Dona, campanya contra el «Distrito Único»,
celebració de St. Jordi, Jornada contra la Constitució, etc... van ser
activitats que combinaven l’acció informativa i reivindicativa amb
la utilització dels mecanismes de representació democràtica de
les universitats i escoles aprovant manifestos, comunicats, polítiques
acadèmiques i de vida universitària. Van ser uns anys en què el
BEI era hegemònic en alguns Claustres i Consells d’Estudiants de
les principals universitats del país.
En l’àmbit del que s’anomenava «nacional» es mantenia una
estructura que tenia per funció coordinar i facilitar la comunicació
entre els diferents «nuclis» d’Escola i de Facultat. No tota la militància

Ub (1990)
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UpF (1993)

participava en l’estructura i organització nacionals. Aquesta
estructura permetia fer esforços financers i de logística en els
llocs més apartats de Barcelona, concretament pel que fa a
Secundària i a les universitats més petites. La Seu Nacional
Nacional, que
va situar-se en dos locals diferents, primer a la Via Laietana i
posteriorment al carrer de Santa Carolina, servia per fer les
reunions de les comissions transversals i, sobretot, de l’Executiva
Nacional, que tenia com a càrrecs: portaveu, secretaria
d’organització, administrador, secretaris tècnics i representants
de cada universitat. La Seu també servia per fer reunions de
coordinadores d’universitat per les universitats de Barcelona, que
tenien diverses seus repartides per l’àrea metropolitana. Les
persones responsables de Secundària i l’alliberat o alliberada
també treballaven des de la Seu.

*
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Les universitats més fortes, UB, UPC, UAB i UPF, van realitzar un
treball implacable de captació de recursos financers via campanyes,
subvencions, cobrament de quotes, etc... Va ser significatiu que el
pressupost nacional arribés a superar els 50.000 euros. Això sense
comptar amb els recursos que aquestes grans universitats no
traspassaven a la caixa nacional. La feina dels administradors en
aquest sentit va ser molt productiva i va permetre, a banda de la
logística i el transport (bitllets d’avió, trens, vaixell), l’edició de
material de qualitat per a tota l’organització (samarretes, adhesius,
etc...). En aquest sentit també es produïa certa competició entre
les diferents universitats i nuclis per veure qui recaptava més diners.
El fet d’estar implantats en diferents universitats i centres va
permetre demanar subvencions per a les campanyes a molts llocs
i tenir superàvit en moltes d’aquelles.

Era una època en què no existia Internet, i el telèfon i el correu
postal eren les eines de comunicació predominants en el treball
Priportt, una petita rotativa, va
dels militants. L’adquisició de la Pripor
representar un esforç econòmic important però alhora un salt
qualitatiu i quantitatiu en la capacitat del BEI de fer campanyes
d’àmbit nacional. L’autoproducció de material va ser molt important,
fins i tot es varen poder fer llançaments massius de tríptics
informatius i electorals per les campanyes i eleccions. El zel per la
qualitat dels documents i per la bona organització de les campanyes
era un dels trets distintius del BEI, la militància s’enorgullia de la
capacitat d’organització i sovint es competia entre facultats, escoles
i universitats per veure qui feia millor les coses. A banda de la Seu
Nacional existien diverses seus, algunes dins d’escoles i facultats,
però d’altres en pisos de lloguer fora de Barcelona. Aquestes
seus tenien com a missió consolidar els nuclis i facilitar el treball i
la comunicació entre les diferents parts de l’organització. Amb el
creixement del BEI a Secundària de les Illes, Girona, Tarragona,
Lleida i localitats del Principat, les necessitats financeres en
infraestructura i transport van anar augmentant progressivament.

Upc (1990)

Els nnuc
uc
lis de la PPolitècnica
olitècnica vvan
an tenir una militància
uclis
nombr
osa, el tr
et en aquesta uni
nombrosa,
treeball ffet
univver sita
sitatt posa
posavv a
es
en dubte el mite que els estudiants de les car
carrr er
eres
tecnològiques no tenien interès en la política. El BEI vvaa
ser pr
esent a tots els estaments de la uni
present
univver sita
sitatt amb
desenes de militants rreepar
tits per tots els nnuc
uc
lis
otser
partits
uclis
lis.. PPotser
uc
lis més her
mètics ffins
ins al 96-97, quan es
van ser els nnuc
uclis
hermètics
van començar a ffer
er campan
campanyyes conjuntes amb la UB i la
r esta d’uni
ts
es actualment
d’univver sita
sitats
ts.. Els seus quadr
quadres
contin
vil rrelacionada
elacionada amb
continuen
treeballant en la societa
societatt ci
civil
uen tr
la política i dins dels col·le
gis pr
of
essionals
col·legis
prof
ofessionals
essionals.. A par tir del
96 la UPC vvaa passar a ser de les uni
sita
ts que vvan
an
univver
ersita
sitats
per
metr
eix
ement nacional en infr
aestr
uctur
es
permetr
metree el cr
creix
eixement
infraestr
aestructur
uctures
es..

**Jaume CABANÍ i «P
aquita» MARÍ
«Paquita»
38

>>> militants del Bei (1993-2002)

El treball més dur i menys visible a curt termini que va dur a
terme el BEI durant aquells anys va ser el de Secundària. El BEI va
ser una organització fonamentalment metropolitana durant els
primers anys. A mesura que l’organització es va anar sentint més
forta, va expandir-se a universitats de fora de Barcelona i a nuclis
de Secundària. L’esforç organitzatiu va ser considerable i els
resultats (l’independentisme a Secundària, el relleu de militància
formada i creació de la CEPC) van arribar molt tard. La coordinació
de Secundària via correu postal i amb dificultats de transport va
ser tota una proesa. Fruit de la feina ben feta a les universitats, en
la participació de l’elecció dels rectors, de l’aprovació dels
pressupostos universitaris, en el Consell Interuniversitari, etc., es
van obtenir resultats amb un impacte pel sistema, ja sigui
universitari, ja sigui de país en general, poc comuns per
eació
organitzacións independentistes. Un d’aquests fruits és la cr
creació
de l’Institut JJoan
oan Lluís Vives
es, altres són el d’evitar el «Distrito Único»
Único»,
l’altre, el de l’aprovació de la supressió de places de PSS i de
defensa de la insubmissió i a favor de la cultura de la Pau, edicions
de llibres universitaris en català, posicionament dels Claustres a
favor de la llengua, etc. El llegat del BEI i de la seva manera de
treballar són evidents. Feina ben feta, capacitat d’organització,
capacitat d’integració de sensibilitats diferents i, sobretot, creure
que tot és possible.
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Per bé que la implementació en aquesta universitat
va ser bastant ràpida, la consolidació va ser molt
lenta i amb molts alts i baixos. La falta de massa
crítica feia massa depenent de les relacions
personals la continuïtat de l’organització. Fins a
l’arribada d’estudiants de Secundària i l’extensió
generalitzada de les noves tecnologies i el treball
territorial no es va anar consolidant un nucli que,
fruit del seu treball, va ser fonamental per a la
normalització de les relacions amb Alternativa Estel

Igual que Lleida, Girona va ser un territori on va
costar establir un nucli estable. La massa crítica de
militants i la curta vida estudiantil de les carreres feia
difícil una continuïtat en el treball. Una de les apostes
–controvertida– va ser la de millorar la logística
muntant un local a fora de la universitat, que va donar
cobertura a la universitat i als nuclis de Secundària
més allunyats al nord del país. El nucli del BEI de
Girona va anar patint alts i baixos però sempre va
existir de manera estable. La diferència de situació a
nivell nacional i social dels estudiants va fer que
s’adoptessin estratègies diferents que a la resta del
país i que es participés d’una manera diferenciada
(amb les primeres proves d’assemblearisme del BEI)
de forma existosa

UrV (1993)

El nucli de la Universitat Rovira i Virgili va
comptar amb menys militants que la resta
d’universitats. El Col·lectiu Universitari Andreu
Nin ja ocupava part de l’espai independentista
i, encara que la feina que es va fer des del BEI
va ser bona, mai no va produir un augment de
massa crítica que permetés tenir una forta
implementació. Amb la incorporació del CUAN a
la CEPC es va normalitzar aquesta situació

WeBEI (1995)

Alternativa Estel

Una de les fites del BEI va ser la posada en
marxa entre la UPC i la UAB, entre
periodistes i enginyers, de la primera web
sindical estudiantil dels PPCC. Sota el
domini http://bei.upc.es es podia accedir a
tota la informació dels nuclis, els militants
podien disposar d’adreça electrònica i es
van posar en marxa les primeres llistes de
distribució d’universitats i general.
L’adreça tothom@bei.upc.es va permetre
començar a articular tota la militància a
nivell nacional. Sense el domini d’aquestes
eines no hauria estat possible ni el
creixement ni fer les campanyes nacionals

L’Alternativa Estel es va escindir del BEI de la UAB en
un moment en què, probablement, alguns nuclis de la
UAB eren els que estaven més allunyats de l’esquerra
transformadora. Aquest fet, junt amb que la UAB era
la universitat més polititzada i amb assemblees
properes a l’esquerra revolucionària, va produir una
escissió per qüestions socials més que nacionals.
Aquesta escissió va ser traumàtica per la militància del
BEI de la UAB i va tenir conseqüències més enllà de la
universitat. Amb el temps l’AE també s’ha implementat
–amb menys força i amb altres característiques– en
altres universitats i nuclis de Secundària. Per bé que
comparteixen espai territorial, el temps ha anat
demostrant que també comparteixen espai polític
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l’independentisme uiniversitari a la catalunya nord

.-5. L’ Associació Catalana D ‘ Estudiants (ACE):
Cata lanitat i Resistència a les Aules del Nord
(1986-2000)
*Alà Baylac-F
err
er
Baylac-Ferr
errer

Els Inicis de l`ACE, 10 anys després
ACE va néixer l’any escolar 1986-1987 com a conseqüència,
producte, necessitat feta dia pel II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana, que s’havia celebrat a Perpinyà amb reunions
i treballs relacionats amb els mitjans de comunicació. Els
estudiants d’allavors vam sentir la necessitat de trobar-nos i
vam manifestar aqueixa voluntat en la creació d’una entitat
formalment constituïda. Cal recordar, també, que el part té lloc
ben pocs anys després que s’iniciessin a Perpinyà els Estudis
Catalans (1982) i en ple procés de configuració i creixença del
Departament universitari.

que, per primer cop en el quadre universitari, s’expressava la
dimensió catalana del país i de la societat, es demanava que
es fes lloc a la catalanitat en tots els àmbits. El catalanisme
investia així de manera formal, a les institucions universitàries
però també a la plaça pública i mediàtica, el món estudiantil.
L’ACE va fer les seues primeres armes a l’ocasió de les
mobilitzacions massives en contra de l’allavors Llei De
Devv aquet
aquet,
que pretenia reformar la universitat, al si dels fòrums i
plataformes intersindicals. Així, va ser l’ocasió de prendre part
a les actuacions estudiantils, d’aparèixer a la llum pública i de
definir i expressar una posició pròpia, catalana, a l’escenari
de l’actualitat. La lògica de l’actuació de l’ACE va ser de tenir
contactes amb estudiants de moltes i diverses facultats (dret,
ciències, llengües...) i, és clar, de presentar-se a les eleccions
universitàries.

Ca
talanita
Catalanita
talanitatt a la uni
univver sita
sitatt
Un dels primers debats que es va produir en les reunions
constitutives i que és interessant recordar pel caràcter
significatiu és el de quin nom s’havia de donar a la nova entitat.
Ràpidament vam sentir que era imprescindible que figuressin
les nocions de «català», «associació» i «estudiants» o «estudiants
de català» o «estudiants catalans». I la tria va deixar clara la
intenció i la filosofia generalista i catalanitzadora de tots els
reunits: amb una «associació catalana d’estudiants» es tractava
de fer una entitat que reivindiqués, desenvolupés la catalanitat
a prop de tots els estudiants de Perpinyà.

Va ser en aqueixa ocasió que l’ACE va crear sorpresa i va
despertar cert entusiasme, quan les llistes presentades per
l’associació van arribar primeres després d’una remarcada i
pionera campanya electoral al campus perpinyanès. És que,
per primer cop, la campanya s’havia traduït per l’edició de
prospectes amb les fotos dels candidats i, sobretot, s’havia
fet una difusió massiva de cartells a tota la universitat, cartells
en català i anglès, amb la cara de l’Oncle Sam i el seu barret
de copa quadribarrat, acompanyat del missatge: «La
Uni
sita
ants yyou!
Univver
ersita
sitatt wwants
CE». Havia estat polèmic
ou! Voteu ACE»
l’escampament massiu de material i de cartells i el referent
americà que, a més a més, feia servir anglès (i català). Altres
eleccions havien seguit, amb un èxit variable però que deixava
sempre clar que l’entitat –la veu– catalana s’havia de comptar
entre els protagonistes de la universitat de Catalunya Nord.

Els records dels primers anys d’existència de l’ACE són els
d’un nucli de joves que materialitzaven tot primer de parlar i
viure en català, cosa prou excepcional. Les realitzacions i
accions de l’ACE van consistir en l’edició d’un butlletí, l’Empenta,
en pintades i encartellaments nocturns en el campus, en
l’organització de debats i campanyes a la universitat mateixa
o a pobles sobre temes catalans o «nacionals»: postals-peticions
pel CAPES de català, conferència-xerrada sobre la resistència
catalana a l’annexió francesa en motiu d’un 7 de novembre,
concert a l’amfi M de la universitat (bar inclòs!), visites als
liceus per presentar i promocionar els Estudis Catalans. Totes
les intervencions, propostes, comunicats de l’ACE implicaven

El darrer punt que toca esmentar, perquè va marcar la línia,
les actuacions de l’ACE i els engatjaments dels seus membres,
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són les trobades i lligams amb altres associacions d’estudiants
de la resta de Països Catalans. Els contactes varen tenir l’origen
en l’eco de la primera victòria electoral a la premsa sudcatalana. Havien seguit unes visites i reunions permanents amb
entitats de la Catalunya autònoma: FNEC (Federació Nacional
d’Estudiants de Catalunya), llavors sindicat majoritari, ric i
pujolista –ens havien arribat a fornir una fotocopiadora
transportada a Perpinyà i havien organitzat diades de formació
nacionalista a Catalunya Nord–, l’AEIU (Assemblea d’Estudiants
Independentistes d’Universitat), més minoritari, més pobre i
més d’esquerra, amb homòlegs de Mallorca (amb l’ACE vam
presenciar el congrés fundacional del Bloc Nacionalista
d’Estudiants –BNE–). I encara ens vàrem reunir amb
representants dels estudiants agermanats del País Valencià.
Estades a Barcelona, Palma, Prada... havien servit a forjarnos una cultura concreta i efectiva de Països Catalans, a fer
contactes per relacions ulteriors, tot intentant bastir una

estructura global d’estudiants de tots els Països Catalans –
que veig que estan aconseguint els estudiants del 2005–. Fet
i fet, l’ACE, vint anys enrere, va representar una veritable escola
pràctica d’associacionisme, de gestió de les intervencions
militants.
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(1988-2000)

Nous Aires i Manca de Relleu

*Ausiàs VERA i GRAU

la tria va deixar clara la intenció i la filosofia
generalista i catalanitzadora de tots els
reunits: amb una «associació catalana
d’estudiants» es tractava de fer una entitat
que reivindiqués, desenvolupés la catalanitat a
prop de tots els estudiants de Perpinyà.

A la represa dels cursos universitaris, l’octubre de 1993 l’ACE
és en una situació crítica a nivell organitzatiu. Bona part de la
direcció sortint ha deixat la universitat. Un grapat de gent
nova provinent de la Joventut d’Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC) ingressa a l’ACE. Ambdues organitzacions
participaran plegades en moltes lluites estudiantils i liceanes
fins al final de l’any 1995. En l’assemblea general de l’ACE a la
tardor de l’any 1993 es decideix modificar els estatuts per tal
que l’associació integri el Moviment Català d’Alliberament
Nacional i s’afirmi com un moviment independentista català.
En les eleccions centrals universitàries del 1994 l’ACE obté un
representant. Durant l’any 1994 i 1995 l’ACE perd força. Els
dirigents no aconsegueixen tenir un nucli prou gran
d’adherents. Tot i això hi ha força esperançes, ja que a partir
dels anys 1994-1995 una nova generació que estudia als liceus
de Catalunya del Nord anirà entrant a la universitat.
Una no
novv a empenta (1995-1999)
La reentrada universitària de l’any 1995 comença amb un
fort moviment estudiantil arreu de l’Estat i molt particularment
a Perpinyà, on en certs departaments la vaga durarà fins a
dos mesos. Un grapat de joves inscrits l’octubre a la universitat
decideixen de convertir l’ACE en un referent estudiantil
progressista, ecologista i catalanista sense dogmatismes.
Tenint en compte l’escassedat de militants de l’ACE encara
actius, aquest grup decideix, amb el vist i plau de l’antiga
direcció, de convocar una assemblea general.
L’ACE, en poc de temps, ampliarà la seva base militant, fins
llavors quasi exclusivament present al departament de català
i, en menor mesura, a la resta de la Facultat de Lletres i Ciències
Humanes. Els nous dirigents desitgen que l’ACE esdevingui un

veritable sindicat estudiantil com ho és en aquest moment el
Bloc d’Estudiants Independentistes tant al Principat de
Catalunya com a les illes Balears. Per ser-ho, l’ACE s’ha
d’implantar a totes les facultats i instituts universitaris. Al cap
de dos anys l’ACE té presència, si bé no regular i ben
organitzada, a les facultats de Lletres, Dret i Economia, Ciències
i a l’Institut Universitari Tecnològic. L’associació, que havia
participat activament a les vagues estudiantils, es presenta
l’any 1996 en una llista unitària en què figuren dues altres
associacions importants d’aleshores, la UNEF-ID i FAQ. La llista
anomenada Agora obté la majoria dels escons estudiants i
l’ACE envia dos representants als consells centrals d’universitat.
L’ACE, per tal de realitzar la presència de la llengua i la cultura
CE cultur
al
catalana a la Universitat, crea l’A
l’ACE
cultural
al, una emanació de
l’associació amb molta autonomia. Aquest grup organitza
moltes activitats culturals internes, com ara cursos de cant,
de sardana o conferències temàtiques. L’ACE abandona la
coalició Agora arran de desavinences amb el principal grup
estudiantil, la UNEF-ID, massa jacobí i esquerranós al parer
dels responsables de l’ACE. A partir d’aquell moment l’ACE es
presenta sola a les eleccions fent unes campanyes electorals
clarament anticentralistes parisenques i en favor d’una
universitat més catalana i autònoma. Els resultats no són
gens dolents i l’ACE obté, en el període 1996-2000, entre
dos, tres i quatre representants als consells centrals,
segons el seu grau d’implantació a les facultats i la
implicació militant en les campanyes electorals. A més, l’ACE
demostrarà a bastament la seva solidesa organitzativa
mobilitzant prop de 50 persones en una de les seves
assemblees generals, un fet excepcional en la història
d’aquesta entitat.
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A la Facultat de Lletres, l’ACE aconsegueix per primer i únic
cop sobrepassar la UNEF-ID, la formació tradicionalment més
votada en aquesta facultat, i obté tres representants. L’ACE
impedirà que el sindicalisme centralista d’esquerres francès
domini totalment la universitat. Per exemple, quan es crearà la
vicepresidència d’estudiants de la universitat, l’ACE farà una
aliança circumstancial amb grups de la Facultat de Dret per
impedir a la UNEF-ID d’apoderar-se d’aquest càrrec
institucional tant important i simbòlic.
Durant el període 1995-2000 l’associació intenta establir
contactes amb Catalunya del sud. Primer manté relacions amb
l’AEP del Principat de Catalunya, però no fructifiquen. L’AEP
no desitja federar-se amb l’ACE i l’ACE troba l’AEP massa
dogmàtica i massa poc involucrada en la problemàtica nacional.
Finalment es van lligant contactes amb el Bloc d’Estudiants
Independentistes. El BEI converteix l’ACE en interlocutor
privilegiat, però en cap moment no dóna el suport material i
organitzatiu que l’associació perpinyanenca esperava dels
germans del sud. Els dirigents de l’ACE, desil·lusionats,
mantenen relacions tant amb el BEI com amb la FNEC. La FNEC,
que havia mantingut estrets vincles a la creació de l’ACE l’any
1986, tampoc no respon favorablament a les peticions de l’ACE.
Tot i això, l’any 2000 l’ACE promou un manifest unitari en favor
de l’oficialització del català a la Catalunya del nord que firmen
el BEI, la FNEC, Unió de Joves, la JNC, Joves d’Unitat, Joves per
Catalunya i Joves amb Iniciativa i que és firmat al Castellet de
Perpinyà.

universitària CNESER (Consell Nacional de l’Ensenyament
Superior i de la Recerca) sense èxit.

Temps dif
icils (1999-2002)
dificils
L’ACE canvia de cares a primera fila. Es produeix un relleu
generacional. L’associació manté algunes animacions culturals
però abandona progressivament el seu rol sindical fins al punt
de no presentar-se en algunes eleccions universitàries. Aquesta
postura organitzativa provoca que l’ACE limiti la seva presència
al món catalanoparlant i recluti adherents únicament i exclusiva
al Departament de català.
En l’àmbit de Països Catalans l’ACE va participar a una
Trobada per tal de crear la CEPC a Benicàssim juntament amb
militants del BEI i de l’AEN del País Valencià, així com a
l’Assemblea Constituent celebrada a Valls l’any 2000, on l’ACE
posposà, fins més endavant, la integració definitiva dins la
CEPC1.

asqual Tir
ac
L’any 1998 l’ACE donà supor
suportt acti
activv ament a PPasqual
Tirac
achh ,
un professor de la universitat que fou jutjat per haver escrit
una esquela mortuòria dedicada al prefecte Bernard Bonnet,
publicada al diari L’Indépendant.

>>> Militant de L’ ACE i de la CEPC (1995-2001)

L’ACE, durant aquests anys, ha realitzat una tasca important
de difusió de la cultura catalana, reconeguda fins i tot per la
universitat. Els dos esdeveniments principals són la Jornada
Universitària del Vi, coorganitzada amb els Joves Amics del Vi
Catalans i amb l’ajut de l’artista Jean-Louis Stark, i la Diada
Uni
sitària Casteller
Univver
ersitària
Castelleraa, amb la col·laboració de l’associació
Arreplegats de la Zona Universitària de Barcelona.
Quan la Universitat de Perpinyà començà a implicar-se
clarament en les activitats de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV),
l’ACE participa de la comissió estudiantil de l’IJLV i de diverses
trobades arreu dels Països Catalans.
En l’àmbit internacional l’ACE establirà relacions des de 1996
amb els sindicats bascos, occitans (Estela d’Oc-MEDOC), corsos
(Ghjuventu Paolina, Cunsulta di Studenti Corsi), bretons
(Dazont) i francès (Sud Etudiant). Intentarà, fins i tot, de muntar
una llista autonomista per les eleccions estatals a la instància

**Aúsiàs VERA
[Nota CEPC] Aquesta integració definitiva no es donarà fins l ’aparició d ’una
nova fornada de militants a la Universitat de Perpinyà (UP) a finals e l’any 2002.
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bloc II: cap a la CEPC : de Valls a Flix

6.- El Pr
océs de Confluència cap a la CEPC:
Procés
Difdiferents
er
ents Visobre
sionse el
erents
Intr
o> A continuació us oferim uns textos que ofer
eixen difer
ents visions sobr
Intro>
ofereixen

obar
eu alguns esdeveniments
mateix fet: la conver
gència de ’l AEN i el BEI. Hi tr
obareu
convergència
trobar
repetits, però hem cr
egut important destacar ambdós punts de vista, ja que són
cregut
plenament complementaris.

1.- El Pr
océs de Confluència de la CEPC. des de ’l Aen
Procés

*Mar
*Marcc CANDELA i RUIZ, Francesc VILA i FEMENIA

L

a definició de L’AEN com una organització d’estudiants
d’àmbit nacional català topava amb el handicap d’una
implantació territorial que es limitava bàsicament al País
Valencià. La implantació minsa i esporàdica de l’AEN al
Principat (dues Assemblees d’Institut a Mataró i Reus) foren
insuficients com per satisfer les exigències d’una implantació
nacional real. A més, la presència de diverses organitzacions
d’estudiants independentistes al Principat (BEI, Col·lectiu
Universitari Andreu Nin, Alternativa Estel) dificultava també
la implantació d’una nova organització. Malgrat que amb
totes aquestes organitzacions l’AEN mantenia bones
relacions, tot i que molt esporàdiques, no fou fins a la segona
meitat de la dècada dels 90 que s’intensificaren aquestes
relacions, sobretot amb el BEI i amb el Col·lectiu Universitari
Andreu Nin.

És en aquests anys que l’AEN compta amb una implantació
a gairebé totes les universitats del País Valencià –
especialment consolidada a la Universitat de València– i a
nombrosos instituts i es reforça amb una estructura nova
que intenta donar resposta a la crisi de creixement viscuda
en el curs 95-96.
La intensificació de les relacions entre l’AEN i el BEI fou
esperonada per la presència d’exmilitants de l’AENEnsenyament Mitjà que estudiaren les respectives carreres
universitàries al Principat i s’integraren al BEI. Aquests
militants, doncs, fan de pont entre ambdues organitzacions
i preparen el terreny per a la preparació d’actes i de
campanyes conjuntes.
Comença a ser habitual la presència, en aquest període,
de membres de l’AEN en els congresos del BEI i a la inversa,
fins que arriba la proposta del BEI l’any 96 de realitzar

l’Homena
tg
sitari a Miquel Mar tí i PPol
ol
l’Homenatg
tgee Uni
Univver
ersitari
ol, primera prova
de foc del que més endavant seria la CEPC. L’èxit organitzatiu
i de participació d’aquest acte arreu de les universitats
catalanes animà les organitzacions convocants a mantenir i
aprofundir en les relacions ja encetades.
Un altre acte previ al naixement de la CEPC que cal ressenyar
és la taula rodona que va organitzar el BEI l’abril de 1997, en
sita
ts
aïsos Ca
talans a les uni
ersita
sitats
què sota el lema «Què hi ha de PPaïsos
Catalans
univver
ca
talanes?» hi van participar representants de l’AEN, l’ACE,
catalanes?»
Alternativa Estel, Sa Sargantana i el BEI, i que va servir per
constatar la necessitat d’articular conjuntament campanyes i
activitats.
Amb aquests precedents aparegué la proposta de fer una
passa més i constituir la Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans, formada per l’AEN, el BEI i l’ACE. En un principi es
tractava de coordinar activitats d’àmbit nacional tot mantenint
l’autonomia de cada organització, amb la vista posada, però,
en una futura fusió d’aquestes tres organitzacions més les
que en un futur s’hi pogueren afegir. De fet, el primer acte
públic en què apareixerà el logo de la CEPC va acompanyat
dels tres logos de cada organització i així serà emprat alguns
anys fins a la fusió total en una sola organització. D’aquesta
manera, la desaparició definitiva de les sigles i la unificació en
una de nova s’anava fent de forma gradual i podia ser
assimilable per l’estudiantat i per la societat en general.
ys
Aquest primer acte públic fou la celebració dels 20 an
anys
rés de Cultur
talana
Congrés
Culturaa Ca
Catalana
talana, entre novembre i gener de
del Cong
1998, que va repetir l’esquema de l’homenatge a Miquel
Martí i Pol, convocant actes a la majoria de les universitats
»Ar
ys els PPaïsos
aïsos
catalanes sota el lema d’»Ar
»Araa que ffaa vint an
anys
Ca
talans a de
ba
t»
Catalans
deba
bat»
t». Tots van comptar amb la participació de
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persones rellevants de la cultura i la societat dels Països
Catalans. Alacant, Barcelona, Castelló, Figueres, Girona, Olot,
Igualada, Palma, Perpinyà, Tarragona, València, Valls i Vic
van ser els escenaris de les taules rodones que es van
organitzar amb motiu del congrés.
Especialment significatiu va ser l’esforç per fer coincidir el
recordatori i la projecció del Congrés de Cultura Catalana com a
excusa per posar els fonaments del que va ser l’inici de la CEPC. El
Congrés de Cultura Catalana va establir en 1977 unes propostes i
resolucions concretes, fruit dels debats que, al voltant de 24 àmbits
diferents, es van fer arreu dels Països Catalans. Aquest Congrés
va servir per posar en comú el que serien les directrius per a
l’esdevenir de la política, la cultura i la societat catalanes.
Els actes organitzats per la incipient CEPC van posar de manifest
la necessitat de recuperar aquell esperit del Congrés de Cultura
Catalana, però també la realitat actual del País Valencià, el Principat
i les Illes Balears. En qualsevol cas, al marge dels objectius del
Congrés, els actes organitzats per la CEPC van esdevenir un punt
de referència, en clau interna i de cara a la gent que hi va participar,
del procés que havien iniciat les tres organitzacions implicades.
En desembre de 1997 l’AEN celebra la seua III Assemblea
Nacional a Benicàssim. L’Assemblea va començar amb la
discussió d’un document enviat pel BEI i aprovat en la seua
Assemblea General Ordinària celebrada una mes abans. El
document es titulava «Cap a una Coordinadora d’Estudiants
dels Països Catalans» i posava de manifest la necessitat de
vertebrar un vertader moviment estudiantil d’àmbit nacional
català, ja que les condicions en què es trobaven les
organitzacions implicades així ho permetien (quant a
implantació i consolidació). El document finalitzava amb una
proposta de resolució que havia de ser aprovada per la III
AN de l’AEN i que permetia a l’organització l’inici del procés
de creació de la CEPC, procés que ja comptava amb el vistiplau
dels respectius màxims òrgans de decisió del BEI i de l’ACE.
La resolució es va aprovar per unanimitat.
Durant l’any 1998 s’intensifiquen les trobades entre les tres
organitzacions per preparar el procés de fusió, centrades
sobretot en la coordinació interna, l’organigrama futur i la
projecció externa de la CEPC. El següent gran acte públic de la
CEPC té lloc en el marc de la Diada nacional del 25 d’abril a
València de l’any 98. La CEPC aprofitarà per fer la seua
presentació pública i formal a la Universitat de València, acte
que va tindre un important ressò mediàtic. L’èxit de l’acte de
presentació, amb l’assistència de mig miler de persones, i de
la posterior manifestació, amb pancarta pròpia de la CEPC, no
feia més que il·lusionar i motivar aquestes tres organitzacions
per continuar el camí encetat. És cert, però, que al si de l’AEN
hi va haver militants reticents a la creació de la CEPC, malgrat
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que, pocs mesos abans, la III Assemblea Nacional hagués donat
el vistiplau per unanimitat. Aquesta reticència potser estava
motivada per la sensació de precipitació que es tenia des de
les bases de tot el procés, per determinades mancances
comunicatives de la Coordinadora Nacional de l’AEN,
responsable de fer el seguiment del procés, o per por que
aquesta fusió reorientés negativament l’orientació política de
l’organització, essent assimilada per una altra de més gran i
potent com el BEI, que de sempre havia tingut una consideració
des de l’AEN com una organització excessivament
institucionalitzada i institucionalista. Malgrat tot, durant aquest
curs acadèmic, es va generalitzant la signatura dels actes,
cartells, i material divers amb el logo AEN-CEPC, per tal que
tothom es familiaritzés amb la nova organització i la relacionés
amb l’AEN.
Un altre àmbit de treball en què les tres organitzacions que
formen la CEPC treballaran plegades és la I Tr obada de
Repr
esentants d’Estudiants de la Xarxa d’Uni
sita
ts de
presentants
d’Univver
ersita
sitats
l’Institut JJoan
oan Lluís Vives (IJL
V)
(IJLV)
V), que té lloc a Morella del 15 al
18 d’octubre de 1998. L’IJLV fou creada pels rectors de totes
les universitats catalanes, tret de la UPV i la Miguel Hernández
d’Elx. Comptava, doncs, amb pràcticament les mateixes
universitats on la CEPC tenia implantació. A més, l’única llengua
oficial possible havia de ser el català, ja que la presència de la
Universitat de Perpinyà feia de la llengua catalana l’única
compartida per totes les universitats de la xarxa.
Un marc institucional d’àmbit nacional com l’IJLV era
precisament allò que la CEPC reclamava i, per tant, calia
aprofitar al màxim la convocatòria d’aquesta trobada
d’estudiants. La presència de membres de la CEPC de
diferents universitats catalanes s’hi va fer notar, ja que moltes
de les propostes que hi sorgiren, tant en aquesta trobada
com en la següent, a desembre del mateix any, provenien de
la CEPC. Una de les propostes més ambicioses fou la de
convocar un Congrés d’Estudiants que tindria una durada de
dos anys, que mobilitzaria prop de 30.000 estudiants i que
arribaria a un total de 400.000. Una altra proposta fou la de
crear una Comissió d’Estudiants permanent en l’IJLV així com
l’organització d’una trobada de representants d’estudiants
cada any. El potencial de tot plegat feia necessària la
coordinació de les tres organitzacions de la CEPC i l’elaboració
d’una estratègia comuna a desenvolupar en l’IJLV. Per tant,
l’IJLV estava dinamitzant involuntàriament l’acceleració del
treball de coordinació de l’AEN, el BEI i l’ACE en el que, poc
temps després, seria una única organització.

**Mar
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>>> Militants de L’ AEN i el BEi (1991-2000)
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océs de Confluència de la CEPC. des del BEI
Procés
«Cal no oblidar mai ni la tasca ni l esperanças>> Pompeu FABRA i PoCH

*Carles PERDIGUERo i GARRET
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«I avui ens complau anunciar-vos la presència de membres de ’lassemblea d’Estudiants
Nacionalistes, sindicat que neix al País Valencià, i de ’lAssociació Catalana d’Estudiants, el referent
catalanista a la Catalunya Nord. Les afinitats ideològiques i d’acció, i ’l amistat també, per què no,
han fet que les tres organitzacions ens plantegem la possibilitat, ara, de fer alguna cosa
profitosa i en comú, d’una vegada per totes. Si les universitats són capaces d’aplegar-se i fer
’lInstitut Joan Lluís Vives, per què els i les estudiants dels Països Catalans no ens podem posar a
treballar conjuntament?»1

a frase que acabem de transcriure es va pronunciar durant
la celebració de la VIII Assemblea general Ordinaria del
Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI). Una frase que,
sense entrar en cap contingut específic, reflectia l’estat d’una
bona part de la militància de les diverses organitzacions que
després van crear la CEPC. Va ser la mateixa assemblea en
què el Bloc d’Estudiants Independentistes acabava d’aprovar
la seva nova ponència ideològica, que substituïa la del 1992,
la qual refermava el compromís de l’organització amb el país.
I fou precisament en aquesta assemblea en què, per primer
cop, es concretaven les propostes que durant anys bullien i
s’aprovava iniciar el procés per tal de crear una Coordinadora
d’Estudiants dels Països Catalans. La proposta anava precedida
d’un intens debat que les diverses organitzacions que,
posteriorment, conformarien la Coordinadora, havien tingut
des de la seva creació. Per una banda, el BEI es trobava
fortament implantat al Principat de Catalunya, però també a
les Illes Balears i Pitiüses, fet que afavoria un cert intercanvi
respecte de la nostra realitat nacional i evitava qualsevol intent
de regionalització del sindicat. D’altra banda, l’Assemblea
d’Estudiants Nacionalistes (AEN), malgrat l’alt voltatge ideològic
nacional, només es trobava implantada en tres de les cinc
universitats existents llavors al País Valencià. I, finalment,
l’Associació Catalana d’Estudiants (ACE), malgrat la continuïtat
de contactes i trobades amb el BEI, només tenia presència a
la Universitat de Perpinyà. En el plànol teòric, les tres
organitzacions no tenien cap inconvenient a reivindicar-se com
a organitzacions nacionals (es feien actes nacionals,
assemblees nacionals, etc.), però en el vessant pràctic havien
defugit anys i panys qualsevol relació seriosa –amb el
component de risc que això suposa– que arribés a plasmar
orgànicament aquesta voluntat.
Els contactes, però, existien; des de les trobades i reunions
sita
talana d’Estiu (UCE)
que havia propiciat la Uni
Univver
ersita
sitatt Ca
Catalana
(UCE), fins
a intents més seriosos de concretar aquesta necessitat
nacional. Val a dir que era una època en què els contactes es
vivien d’una manera molt diferent a l’actual. L’ús d’internet
era incipient i els i les militants no disposàvem de telèfons
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mòbils. Les relacions eren molt personals i –a causa de la
geografia del nostre país– molt esporàdiques. Els espais de
trobades nacionals on socialitzar-se amb persones d’altres
territoris no eren tan freqüents com avui en dia.
Per tant, no es partia del no-res, sinó d’una base difusa,
damunt la qual era impossible assentar cap projecte que
pogués resultar amb èxit, malgrat els contactes existents entre
les organitzacions que durant la dècada dels anys 90
s’implantaven arreu del país i que no eren únicament les que
finalment van impulsar la CEPC.
tg
Una de les primeres concrecions pràctiques fou l’ Homena
Homenatg
tgee
Uni
sitari a Miquel Mar tí i PPol
ol de l’any 1996, que feia palesa
Univver
ersitari
la necessitat i les mancances a l’hora de funcionar
nacionalment. Poc més d’un any després, la voluntat de les
organitzacions i la coneixença directa entre alguns dels seus
membres van propiciar un apropament real que permetés una
confluència superior a la que s’havia plantejat fins aquell
moment. Unes relacions que es mantenien tant en l’àmbit polític
com en el personal i que començaven a prendre cos a partir
de les diverses trobades que la ciutat de València oferia.1
Potser al principi va ser necessària una gran dosi de paciència
i de treball intern, per tal de començar a empènyer el nou
projecte, però el que és cert és que, un cop va ser aprovada
la resolució a la VIII Assemblea General Ordinària (AGO) del
BEI, la idea de Països Catalans va esdevenir un torrent
irrefrenable que ja ningú no podia aturar. D’aquesta manera,
la III Assemblea Nacional de l’AEN, celebrada a Benicàssim
durant el 13 i 14 de desembre de 1997, aprovava per
unanimitat –com posteriorment va fer l’ACE– la seva
incorporació al nou projecte. Resultaria, però, fals afirmar que
el projecte naixia fàcilment. Malgrat les aprovacions unànimes
i la voluntat de treballar conjuntament, les dinàmiques i l’estil
propi de treballar de cada organització creaven cer ta
desconfiança i por per tirar-les endavant. Malgrat això, en el
mateix acte de cloenda de la III Assemblea general de l’AEN ja
es va manifestar la necessarietat del projecte.

Però malgrat les reticències, d’acord amb el compromís
acordat per les assemblees corresponents, es va decidir
començar a treballar. Durant els mesos de novembre i
sari de la cele
br
ació
desembre de l’any, i aprofitant el XX ani
anivver
ersari
celebr
bració
del Cong
rés de Cultur
talana
Culturaa Ca
Catalana
talana, sota les sigles CEPC es van
Congrés
realitzar actes arreu del territori dintre de la més absoluta
normalitat nacional.
Durant l’any 1998, els membres de les corresponents
executives nacionals de les tres organitzacions van mantenir
reunions a Barcelona, València i Perpinyà, per tal d’anar polint
el projecte. Es tractava de moments delicats per la situació de
l’ensenyament al nostre país: creació de la Universitat
Internacional de Catalunya i la Universitat Miguel Hernández,
d’Elx, que representaven un model d’ensenyament i de gestió
oposat al que defensaven les organitzacions estudiantils,
constants retallades al finançament públic universitari, etc. Fet
i fet, unes problemàtiques que no s’allunyaven tant de les que
patien els estudiants de principis dels 90, sinó que, en tot cas,
s’agreujaven. En un moment, doncs, en què començava a
emergir un fenomen globalitzador –encara incipient–, com
era possible que els centres d’ensenyament a banda i banda
del Sénia no fossin capaços d’actuar conjuntament?
Durant el 25 d’a
d’abril
1998, la CEPC es feia present a la
bril de 1998
Universitat de València participant primer en la «T
«Trr obada Nacional
d’estudiants» i posteriorment a la manifestació que sortia de la
Plaça de Sant Agustí. Es comptava amb un bloc propi amb la
dinador
aïsos Ca
talans
er
pancarta «Coor
«Coordinador
dinadoraa d’Estudiants dels PPaïsos
Catalans
talans.. PPer
un mar
talà»
català»
talà». Centenars de joves d’arreu dels Països
marcc estudiantil ca
Catalans assumien sense complexos un nou estil de treball que,
assumint l’herència de les organitzacions respectives, pogués fer
front a la nova situació plantejada.
Dins el vessant institucional, la coordinació que s’establia
entre els membres de la CEPC que ocupaven llocs de
responsabilitat estudiantil en àmbits universitaris es va
esentants d’estudiants de
presentants
concretar a la «I Tr obada de rreepr
ts de l’Institut JJoan
oan Lluís Vives»
les Uni
Univver sita
sitats
es». L’emblemàtica
vila de Morella acollí durant els dies 15, 16, 17 i 18 d’octubre
de l’any 1998 un centenar de representants d’estudiants que,
gràcies a l’interès de l’Institut, disposaven de temps i de mitjans
per debatre i fer propostes al voltant de les seves
problemàtiques. Prop d’una vintena de representants formaven
part de les organitzacions fundadores de la CEPC, els quals
van intervenir i dotar la trobada del contingut i la vigorositat
que una trobada d’aquest tipus requeria. Una trobada que va
tenir continuïtat en posteriors edicions i jornades, com ara
la realitzada durant els dies 20, 21 i 22 de desembre de
1998 a la Universitat Autònoma de Barcelona inagurada
per qui llavors era rector d’aquesta universitat i president
de l’IJLV, Carles Solà.

25 anys a les aules

La frenètica activitat de coordinació nacional no deixava de
banda les activitats pròpies de cada organització o, més
concretament, la dinàmica de cada universitat o institut. La
frenètica activitat dels nuclis d’universitat es veu plasmada,
entre d’altres, en la campanya de biblioteques obertes 24
hores, en la reclamació de les competències en matèria de
beques, la realització de revistes pròpies en una gran quantitat
de centres que suposaven una dinàmica més propera als
estudiants de cada centre, el creixement imparable en els
centres de Secundària i, evidentment, la celebració del desè
aniversari del BEI.
Durant tot aquest procés de confluència van jugar molts
factors: polítics, institucionals, personals, etc. En un moment
en què ni el correu electrònic ni els telefons mòbils havien
assolit el pes que tenen ara, la necessitar de voltar pel país va
enfortir els vincles entre la militància i permetia superar friccions
i desconfiances per establir complicitats, substituint
l’enfrontament per una gran dosi de voluntat per arreglar
qualsevol petit problema. No va ser fàcil començar aquell
projecte, però només tindria sentit si s’aconsegueix que la CEPC
esdevingui una eina útil al servei de la societat i del país. Tal
com deia un cartell que omplia les facultats durant els anys
noranta «Alguns van començar. Uns van patir. D’altres van
lluitar... seria absurd deixar-ho ara, no?». Doncs això, preneu
l’eina i utilitzeu-la per tal que doni bons fruits: l’ensenyament
públic, català i de qualitat que sempre hem somiat.

notes

**Carles PERDIGUERo

«Dos dies després de la botifarrada a la UAB, el BEI va omplir dos autobusos de
55 places cadascun per acudir a València amb motiu de la Diada del 25 d’abril.
Aquesta iniciativa que portava per lema «El 26 d’abril, tothom a València», era inèdita
dins del BEI i va posibilitar que prop d’un centenar de militants visqueren i s’aproparen
a la «realitat valenciana». Cal tenir en compte la incidència de la pancarta que el BEI
va passejar per València durant la manifestació, «Per un marc universitari dels Països
Catalans», signada pel BEI i fotografiada i publicada per Las Provincias.» Document
de debat, «Cap a una Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans». Barcelona,
8 i 9 de novembre de 1997.
1
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El BEI-CEPC a secundària,
la importància de la Tasca als Instituts *Xavi JoRNET i GIRoNÈs
i Pilar LLoReNs i ARGERICH
Després de l’experiència viscuda, podem afirmar que
l’ensenyament secundari és, per diverses raons, un camp
d’acció fonamental per un sindicat d’estudiants. En primer lloc,
perquè la totalitat de joves dels Països Catalans passa per un
centre de Secundària com a mínim fins als 16 anys, cosa que
garanteix que a través dels militants de cada centre es pugui
fer arribar una visió diferent de les coses, una visió
revolucionària i independentista enfrontada al pensament únic.
En segon lloc, tots els governs ataquen de forma reiterada
l’ensenyament públic a tots els nivells, la resposta també és
necessari que es doni a tots els nivells. I, a més a més, el fet
que hi hagi una militància més o menys estable als instituts,
garanteix un flux regular de militants als nuclis universitaris
any rere any, estudiants ja formats que estan habituats a
treballar.
Per tot això, a principis dels anys 90 el Bloc d’Estudiants
Independentistes al Principat va creure convenient la
implantació en els centres de Secundària, per aquest motiu
es creà una Coordinadora, formada per militants del BEI a les
universitats, que s’encarregà de donar a conèixer el projecte
als més joves i d’organitzar els militants que volien formar-ne
part.El BEI-Secundària al Principiat s’estructurava a partir de
nuclis a cada centre. Cada nucli comptava amb un mínim de
quatre militants i un coordinador o una coordinadora que era
l’enllaç entre el nucli i la Coordinadora de Secundària, la qual
estava formada per diversos estudiants universitaris.
Pocs anys després, a causa de la important implantació
que tingué el BEI en els centres del Principat, aparegueren
nuclis a les Illes. A diferència del Principiat, a les Illes la
Coordinadora de Secundària estava formada per militants de
Secundària, amb l’ajut esporàdic d’estudiants universitaris,
cosa que feia que hi hagués una proximitat entre els membres
dels nuclis i la Coordinadora molt positiva, que produí molt
bons resultats.
1998-2000: FFase
ase de consolidació del BEI-CEPC Secundària
A causa de la bona feina feta fins llavors, tant des dels nuclis
existents com des de la Coordinadora de Secundària, durant
el curs 1997-1998 el número d’instituts del Principat on existia
un nucli de Secundària es duplicà, vam passar de 13 a 26

nuclis, i s’aconseguí un objectiu perseguit des de feia molt
temps: es crearen quatre nuclis a Barcelona i la seva àrea
metropolitana i, a més a més, s’aconseguiren contactes en
cinc centres més.
Es portaven a terme diverses activitats, tant a nivell nacional
com local, moltes referents a aspectes que afectaven
directament els estudiants, com per exemple mobilitzacions
ef
or
ma» o el «Distrito Único»
contra la «R
«Ref
efor
orma»
Único». Però també n’hi havia
d’altres de contingut social i polític més marcat, com xerrades
i tallers en relació a temes tan diversos com la insubmissió, el
moviment ocupa, l’independentisme, la immigració, la
discriminació de la dona en el món laboral... A més a més,
molts dels centres disposaven d’un butlletí propi que distribuïen
en el seu nucli o tenien una important participació en la revista
que editava el centre.
A diferència d’altres sindicats d’estudiants amb implantació
a Secundària, com per exemple l’Associació de Joves Estudiants
de Catalunya (AJEC) o el Sindicato de Estudiantes, el BEI
aconseguí que fossin els mateixos estudiants els impulsors de
les activitats i no fossin els partits polítics o els professors els
qui organitzessin les activitats i mobilitzacions en funció dels
interessos de cada moment.
Ja des d’un bon principi de la implantació del BEI en els
nuclis de Secundària, una de les preocupacions de la
Coordinadora era buscar mecanismes d’interrelació entre els
militants. A causa de la distància física que existia entre els
diversos nuclis i el fet que els militants de Secundària eren
menors d’edat, amb els impediments que això suposa, entre
ells no es conexien. Un dels mecanismes d’interrelació eren
les trobades que trimestralment es portaven a terme entre els
membres dels diferents nuclis i les Coordinadores del Principat
i les Illes. S’intentava que fossin arreu, però hi havia un
important problema de representació. Normalment hi havia
molts representants de nuclis propers al lloc de celebració de
la trobada, mentre que de la resta del territori pràcticament
no hi havia ningú.
Amb el mateix objectiu d’interrelació, l’any 1996 es començà a
editar un butlletí intern en què els militants del BEI-Secundària
bàsicament informaven de les activitats que es portaven a terme a
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Durant aquest període de temps, l’important increment de
nuclis de Secundària va fer que el nombre de militants de
Secundària fos major que el d’universitats.

cada nucli. Aquest butlletí s’anomenà L’Estaca. L’èxit que tingué
féu que l’any 1998 s’iniciés una nova etapa de la revista amb una
edició de llarg tiratge, fins arribar als 15.000 exemplars, convertintse en una publicació externa, que es distribuïa entre la militància i
l’estudiantat en general. Així mateix se n’ampliaren els continguts,
però es conservà un denominador comú, els articles eren fets per
la militància de Secundària.

2000: La cr
eació de la CEPC
creació
Quan es constituí formalment la Coordinadora d’Estudiants dels
Països Catalans, hi havia aproximadament un centenar de nuclis
repartits entre el Principiat, les Illes i el País Valencià. Ni a la
Franja ni a la Catalunya Nord existien nuclis en actiu, malgrat
que es mantenia algun contacte.

Precisament L’Estaca va ser el primer document de difusió
en què van aparèixer les sigles de la Coordinadora d’Estudiants
dels Països Catalans i un dels primers àmbits en què l’AEN,
l’ACE i el BEI començaren a treballar junts. L’acrònim ja va
aparèixer en l’edició número 8 del mes de juny de 1998, i en
l’edició número 10 del mes de febrer de 1999 es convertí en
un butlletí nacional, ja que va ser elaborada per militants de
Secundària del BEI i de l’AEN i es repartia a tots els militants
de la CEPC. Tot això va ser conseqüència directa dels contactes
i amistats que durant el curs 1997-1998 es van donar entre
membres del BEI-Secundària i de l’AEN-Secundària, els quals
es van consolidar en la Trobada de Secundària que es va
celebrar durant el mes de juliol de 1998 a Figueres, on
participaren membres dels dos sindicats. Tot i que la CEPC tot
just començava a caminar, es cregué convenient donar a
conèixer a tothom, però especialment a la militància de
Secundària, aquest nou projecte. Ens havíem de començar a
familiaritzar amb la nova etapa de forma gradual. Això implicà
que l’any 2000, quan la CEPC es va crear formalment, en l’àmbit
de Secundària s’hagués assumit completament el projecte.

Al Principat, l’important augment de nuclis en els últims dos
anys provocà una situació d’un cert col·lapse, no augmentà ni
el finançament que rebia Secundària ni el nombre de persones
que s’encarregaven de la seva coordinació. Això provocà la
necessitat de cercar noves vies de finançament i de reformar
l’estructura de la Coordinadora, introduint-hi militants de
Secundària i assignant tasques concretes a cada coordinador,
aproximant-nos d’aquesta manera a la manera de treballar de
la Coordinadora de les Illes. Els militants que s’incorporaren
eren de Barcelona o de la seva àrea metropolitana, ja que,
com ja s’ha dit, la distància era una llosa important.
Durant els últims dos anys, el contacte entre les
coordinadores del País Valencià, les Illes i el Principat havia
estat fluid i constant, però bàsicament centrat en l’edició de la
revista L’Estaca. L’experiència, fins llavors, havia estat molt
positiva, s’havia de mantenir el contacte, tot ampliant els camps
d’actuació conjunta.

>>> militants del Bei i la Cepc (1993-2002)

A part de la dificultat d’interrelació entre els militants de
Secundària, un altre dels aspectes que preocupaven era el
relleu generacional que constantment es produïa en els
diversos nuclis. Si l’associacionisme estudiantil és molt
inestable pel gran relleu de persones que hi ha cada curs,
cal dir que en l’àmbit de Secundària aquesta inestabilitat
es multiplica, ja que la implicació dels estudiants de
Secundària en associacions normalment es produeix als dos
últims anys d’institut. Per aquest motiu, s’intentava que de
cada nucli hi hagués més d’una persona de contacte i que
fossin de cursos diferents. Això no va ser sempre possible,
molts anys ens havíem trobat que a final de curs érem una
quantitat impor tant de nuclis actius i el curs següent es
reduïa a la meitat. Al Principat, un dels fets que influenciava
molt la permanència dels nuclis era la proximitat amb les
universitats; a Barcelona i la seva àrea metropolitana la
implantació va ser molt difícil, però un cop van sorgir, tenien
una solidesa i una activitat impressionant; no ens podem
deixar nuclis d’altres municipis, també propers a centres
universitaris, com ara Figueres, Olot o Valls. En canvi, en
comarques més llunyanes, com per exemple les dels
Pirineus, era molt difícil consolidar els contactes que hi
havia.

**Xavi JoRNET i Pilar LLoRENS
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final i principi: la creació de la cepc

(1999-2001)

7.trobada d’ Es tudiants a Benicàssim,
assemblea Constituent a Valls
i Assemblea Nacional a Bellreguard

El que segueix és una crònica dels anys difícils en què es va apostar fort per
fondre el BEI i ’lAEN en una sola, nova, organització d’àmbit nacional. Enlloc
estava escrit que seria fàcil –aquests processos mai no ho són- però en qualsevol
cas, és també la crònica d’una operació reeixida.

*Jor
di MuÑoZ i Mendoza, Marta LLopart i RIFÀ,
*Jordi
Fermí MARI i GREGoRI, Jaume PPALMER
ALMER i PPASToR
ASToR
Apostes Arriscades

L

Però a la CEPC, vist en perspectiva, hi va haver una generació
disposada a jugar-se-la. Els problemes, de fet, no vindrien tant
d’aquest instint de conservació com de la dificultat de conjugar
dues tradicions organitzatives i polítiques diferents. En altres
apartats s’ha fet referència a aquestes diferències, i el lector
entendrà la dificultat d’aplegar-les en una sola organització.
Calia redactar ponències que agradaren a tothom, calia reforçar
la confiança entre les militàncies més enllà del grup relativament
reduït de gent que feia temps que viatjava amunt i avall del
país i calia que tothom veiés clar que l’aposta s’ho valia.

a coordinació, els viatges amunt i avall, alguns actes i
campanyes conjuntes van anar teixint un cert clima de
confiança creixent entre una part de la militància. I com
diu algú, les màquines es posaren a funcionar –algú, en algun
moment, pensà, fins i tot, que massa ràpid–.

Un dels passos intermedis importants fou la Tr obada
oan Lluís Vives a Cala Millor (Mallorca),
d’estudiants de l’Institut JJoan
en la qual es va aplegar un nombre significatiu de militants del
BEI, l’AEN i l’ACE. En aquell context –a banda de teixir
complicitats–, es va poder visualitzar l’existència d’un espai
de treball comú, de postures compartides –més enllà de les
diferències, que es veuen més grans quan només es mira cap
endins– i, sobretot, del potencial que en el context del moviment
estudiantil dels Països Catalans representaria la nova CEPC:
un percentatge importantíssim dels delegats eren de la CEPC
i això va condicionar decisivament l’agenda i el to de les
resolucions d’aquella trobada.

obada a l’alber
Per fer-ho es va celebrar una tr
trobada
l’albergg de jo
jovventut
de Benicàssim (el mateix espai en què, un parell d’anys abans,
l’AEN havia apostat oficialment pel projecte CEPC), el 1999,
amb l’objectiu de crear i posar a funcionar comissions paritàries
que haurien de preparar les ponències a discutir en l’assemblea
fundacional de la CEPC.
S’arribà a l’assemblea constituent a Valls amb unes
ponències redactades per les comissions paritàries, i un bon
grapat d’esmenes per discutir. Cal pensar que a Valls hi havia
prop de dues-centes persones, moltes de les quals no s’havien
vist mai. Fins i tot els qui més havien voltat van quedar-se
sorpresos per la gran quantitat de gent desconeguda que
desembarcà dels autobusos. Els ambients de les trobades i
assemblees de l’AEN i el BEI de sobte es van fondre i tots els
accents de la nostra llengua es trobaven allà. I només algunes
cares d’incertesa (com acabarà tot això?) enmig de gent que
reia, bevia i fumava mentre d’altres estaven massa preocupats

I és que coordinar dues organitzacions, fer trobades, actes
i campanyes conjuntes era relativament fàcil. Però el pas
endavant de fusionar-les, per crear-ne una de nova ja no ho
era tant: dues organitzacions com el BEI i l’AEN, modestes
però significatives i amb trajectòries de més de 10 anys i un
renom impor tant en els respectius àmbits, havien de
desaparèixer i això no era fàcil. La mostra és que al nostre
voltant els exemples similars són ben escassos: la tendència
natural de tota organització a autoconservar-se molt sovint
és massa forta.
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en preparar l’esmorzar del dia
següent com per pensar en res
més.1

Un paper destacat
en L’ Assemblea de
Valls el van jugar
els estudiants
de les assemble
es
assemblees
de secundària que
feia un temps que,
ova pilot,
com a pr
prova
eballaven
ja tr
treballaven
conjuntament i
plegats.

I és que normalment, quan
s’arriba a assemblees com
aquesta, tot el peix està ja venut
i es tracta d’escenificar els
acords. En aquest cas, però, no
va ser ben bé així, com ho
demostren la quantitat i el
contingut de les esmenes
presentades a les ponències i com només ho sap la gent que
hi va ser.

Un paper destacat en l’assemblea de Valls el va jugar la
gent de les assemblees de Secundària. Feia un temps que,
com a prova pilot, treballaven conjuntament, com a CEPC, a
tots els efectes, i per això elles i ells van esdevindre una de les
peces clau per superar algunes pors i decidir-se pel futur.
Calia definir la nova organització en termes ideològics i crear
una estructura organitzativa funcional i assambleària. Després
de sessions maratonianes les ponències es van anar aprovant
una a una i restava el pas decisiu: la reunió, per separat, de
les diferents organitzacions per acordar dissoldre’s i formarne una de nova: la CEPC. Finalment, i després de no pocs
nervis, tant l’ACE com el BEI i l’AEN van apostar per
desaparèixer i formar una nova organització d’àmbit nacional.2
Catarsi col·lectiva, final d’una etapa i principi d’un nou camí.
Posar
-se en marxa
osar-se
El dia després de Valls calia posar a rodar la nova organització.
La CEPC havia nascut en un procés complex i no exempt
d’incerteses, però segurament el més difícil estava per fer.
Calia superar qualsevol resta de desconfiança i posar-se a
treballar, que és del que es tractava, en definitiva.
L’aposta, com ja hem dit, era arriscada però no tenia marxa
enrere. La clau era recollir el millor de cada tradició i tractar
d’evitar que la complexitat del procés ens deixés anul·lats. El
patrimoni heretat del BEI i l’AEN era sòlid, però corríem el risc
de malbaratar-lo si no érem capaços de superar les dificultats.
Crear una identitat col·lectiva de la nova CEPC era sens dubte
el primer pas i, en certa mesura, ho vam aconseguir –poc a
poc–. La CEPC havia heretat moltes coses de les dues
organitzacions, entre elles l’obsessió per la qualitat, la voluntat
de presència quotidiana a les aules, la dinàmica de parlar els
problemes a fons, un cert aïllament de les dinàmiques caïnianes
de l’independentisme i una voluntat de treball en positiu. També
una miqueta d’improvisació i molt d’arrelament a les realitats
del nostre país.
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Però restaven alguns assumptes
oberts: temes mal tancats a Valls
o –per què no dir-ho– la mateixa
existència d’Alternativa Estel a
algunes universitats del Principat,
que era –i seria encara durant un
temps– un element d’anormalitat,
distorsionador del procés. El
primer any seria el més difícil en
aquest sentit. Tanmateix, hi havia
un senyal que no sempre vam
saber inter pretar prou bé: el
conflicte no era ja (potser mai no
ho havia sigut del tot) geogràfic, sinó que havia pres, com la
mateixa organització, dimensió nacional, i això era, en si
mateixa, mostra de la consolidació de la nova organització.

L’assemblea celebrada el desembre del mateix any 2000 a
Bellreguard (La Safor) evidenciaria la naturalesa del conflicte,
que girava indefectiblement sobre alguns temes recurrents
(participació en institucions universitàries, finançament de
l’organització, processos interns de presa de decisions, relació
amb altres col·lectius). Però enlloc no estava escrit que seria
fàcil. El que en queda de tot allò, és una síntesi –superior a la
tesi i l’antítesi– que poc a poc –entre 2000 i 2002– va
començar a mostrar-se consolidada i es va posar a funcionar
de veritat.
El conflicte a Bellreguard va saber-se tancar amb l’elecció
per consens d’un equip de secretaries tècniques. En aquesta
assemblea també es va tancar definitivament la qüestió del
nom, el logotip i la imatge corporativa de la nova organització
–que són els que es mantenen encara avui–.
Alguns elements que restaven pendents obligarien a una
posterior assemblea extraordinària a Barcelona la primavera
següent, que, vist en perspectiva, podem considerar com el
final del procés de creació de la CEPC. A partir de l’assemblea
de Barcelona, poc a poc, va començar a reprendre’s el ritme
normal de treball de les assemblees i la propera Assemblea
Nacional, que tingué lloc a Roquetes (Baix Ebre) un any després
de la de Bellreguard, va permetre visualitzar el final dels anys
difícils del procés. L’esforç havia valgut la pena i la nova CEPC
començava a rodar.
A Roquetes es van reprendre vells projectes, com el del
Congrés d’Estudiants dels Països Catalans, a celebrar en el
marc de l’IJLV, i es van discutir noves apostes estratègiques de
la CEPC, com ara la promoció de seminaris reconeguts amb
crèdits de lliure elecció com a via per introduir perspectives
transformadores en el context de l’ensenyament o l’aposta
per L’Estaca com a revista de difusió massiva i d’àmbit nacional.
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notes

>>> MilitantS de ’l Aen, el Bei i la Cepc Entre 1995 i 2003

A les línies de treball tradicionals de les organitzacions
fundadores se n’hi anaren afegint de noves. La normalitat
amb què es vivia el fet dels Països Catalans, els primers viatges
a l’estranger i l’elaboració d’un discurs cada vegada més sòlid
sobre el procés de privatització de l’ensenyament, junt a una
gestió quotidiana d’una organització de dimensions que no
coneixíem fins llavors, van anar fent CEPC. La normalitat
arribaria poc a poc, especialment amb les noves generacions
que havien conegut sempre la CEPC i per a les quals el BEI o
l’AEN no eren més que un record.

**Jor
di MuñoZ,
**Jordi
Marta Llopart,
Fermí Marí,
Jaume PPALMER
ALMER

1
I l’anècdota que tothom comenta
comentavva: l’insigne car
cartellista
barceloní
havia
tellista bar
celoní del BEI ha
via
tell per a la tr
obada amb una ima
tg
pree par
paraa t un car
cartell
trobada
imatg
tgee molt adient per a la ciuta
ciutatt de
pr
Valls: un castell. LL’únic
’únic pr
ob
lema er
acta
prob
oblema
eraa que es tr
tracta
actavva del 3 de 10 dels Casteller
Castellerss de
Vilafr
anca, castell que ha
via caigut com un gger
er
eda a la ciuta
ilafranca,
havia
errro d’aigua frfreda
ciutatt de Valls
alls.. El
dr
ama ha
via pr
es unes dimensions consider
ins al punt que a Valls els car
tells
les,, ffins
cartells
drama
havia
pres
consideraa bles
que hi ha
via penja
ts tenien la ima
tg
pada per un full bblanc
lanc
havia
penjats
imatg
tgee ta
tapada
lanc..
2
Nacional sí, però... com de nacional? La llarga discussió sobre la conveniència
d’introduir o no l’Alguer i el Carxe en les ponències (i considerar l’exèrcit italià com a
força d’ocupació) és un dels moments més recordats de l’assemblea de Valls. El
redactat final enumera els territoris del nostre País i acaba amb la solució de consens
«…i, si s’escau, l’Alguer»
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ovint, el conjunt d’organitzacions polítiques que lluiten per un món
més just, sigui des de l’àmbit que sigui, són definides com un grup
de gent organitzat que està allà i que participa en la vida pública
d’una societat. Són això, evidentment, però no només, són també alguna
cosa que existeix en l’interior de cadascuna d’aquestes persones, són
somnis, il·lusions que emboliquen els seus membres.
Aquest exercici d’apreciació de les organitzacions polítiques, no només
des d’un vessant material sinó també fenomenològic, és fonamental
per poder entendre el que suposa l’Assemblea Nacional de Bellreguard
en la, fins llavors, curta història de la CEPC.
L’Assemblea Nacional prèvia de Valls, la de la fundació, havia
comportat, més que la creació d’una «organització», en el sentit orgànic
del terme, és a dir, de fer-la apta per funcionar, l’entitaficació formal
d’una abstracció simbòlica, objecte d’idolatria dins l’independentisme,
no només estudiantil, i en la qual tothom hi posava grans esperances i
il·lusions, pel fet de: 1) constituir un excepcional acord d’unitat dins
d’un moviment –MCAN, Moviment Català d’Alliberament Nacional–
caracteritzat històricament pels enfrontaments i divisions internes; 2)
tenir, realment, infraestructures i militants al llarg i ample del país; i, 3)
la pròpia megalomania de l’acte de Valls, una assemblea amb activitats
socioculturals de tot tipus incorporades, amarada d’eufòria i en la qual
participaren més de 200 militants arribats de totes les comarques dels
Països Catalans. (Si ens ho parem a mirar, però, a Valls ens quedàrem
en la teoria sense entrar a definir la pràctica, s’aprovà només el marc
ideològic, res més. Sí, s’aprovà també una ponència organitzativa, però
aquesta es quedà en les idees, no s’aplicà, no se li posaren noms o es
distribuïren els càrrecs, tampoc no s’aprovà una ponència estratègica
que definís les línies d’actuació immediates). D’aquesta dualitat
d’elements positius –il·lusió– i mancances –no-organicitat– se’n
derivaren, conseqüentment, una dualitat d’efectes:
- Per una banda, la il·lusió és condició prèvia de la participació. Es
produeix un esclat de la participació de la militància. El diseny general
o total del que havia de ser el projecte es discuteix apassionadament
en totes les assemblees de base.
- Per l’altra banda, la inexistència d’un centre (òrgan nacional)
«legitimat»1, a qui hagués correspost la funció de moderar i consensuar
les diferents concepcions contraposades2, fa que aquestes concepcions
es relacionin, directament i sense intermediaris, mitjançant vasos
comunicatius conflictuats.
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analitzar la situació per a la seva reconstrucció

(1999-2001)

8. de L’Assemblea
’Assemblea de Bellreguard (00-01) a
L’ Assemblea Nacional de Girona (02-02)
Aquest conflicte va escenificar-se en l’Assemblea Nacional
de Bellreguard, fins a arribar a la impossibilitat d’aprovar la
ponència estratègica prevista i a la fragmentació del col·lectiu,
la qual cosa suposà un «desinflament» o «desmuntatge» simbòlic
del projecte, reforçat, entre d’altres causes, per
l’abandonament del vaixell de diversos «líders naturals»
d’assemblees de base que havien participat activament fins al
moment. Els efectes desintegradors són realment perjudicials
quan s’instal·len en l’esfera de la il·lusió.

El caràcter de condició i premissa necessària de cadascuna
d’aquestes sublínies per l’altra era lògic; l’inici de campanyes
i jornades d’abast nacional impel·lia els militants de diferents
zones a treballar colze a colze i a coordinar-se. El contacte
era aquí símbol de possibilitats, el treball era, efectivament,
«treball», però era també una excusa, una invitació a
l’acostament; i al mateix temps, l’anar polint, progressivament,
desconfiances i recels era indispensable en la capacitat i
eficàcia a l’hora de «produir» feina.

La tasca que se’ns presentava a la nova direcció nacional
sortida d’aquella assemblea era excepcionalment complexa:
analitzar la situació per a la seva reconstrucció. La línia
d’actuació esbossada constà de dos sublínies en
retroalimentació:

En aquest sentit es traçà la trajectòria de la CEPC. Durant
aquest temps, entremig, hi hagué la citada Assemblea Nacional
de Barcelona, les Jornades de formació, l’Assemblea Nacional
de Roquetes, la incorporació de nous militants, que, lliures
d’aquella mena d’esquizofrènia patida per part de la militància
de la «transició», tant d’un costat com l’altre –provocada per
la dissonància significativa en les formes de fer de la nova
organització a la qual s’incorporaven, en relació a les
percepcions habituals en les seves antigues organitzacions–
, contribueixen amb il·lusió i ganes a poder tirar endavant el
projecte, i, finalment, l’Assemblea Nacional de Girona, on surt
elegida una nova Mesa Nacional.

:::: En primer lloc, engegar d’immediat les activitats a les
facultats. Portàvem més d’un any de «clausura operativa», en
què el camp específic d’obser vació dintr e del qual
estructuràvem el nostre pensar i actuar no era el context extern
sinó nosaltres mateixos. Entre les campanyes nacionals
encetades a partir d’aquest moment es poden destacar: la
al i ensen
campanya «Globalització neoliber
neoliberal
ensenyyament»
ament», en el marc
de la qual es crea Edicions de la CEPC i s’edita el llibre
Rein
lica
einvventar l’ensen
l’ensenyyament. Els rreeptes de l’educació púb
pública
ca
talana en l’er
lobalització 3; el llarg i dur període de
catalana
l’eraa de la gglobalització
gánica de Uni
sidades
lluita i mobilitzacions contra la Le
Leyy Or
Orgánica
Univver
ersidades
(L
OU)
ts (Correllengua a les
(LOU)
OU); l’inici del Cor r euni
eunivver sita
sitats
aïsos Ca
talans
universitats); la I Trobada d’Estudiants dels PPaïsos
Catalans
talans;
etc.
:::: En segon lloc, aixecar, en l’esfera subjectiva, un estat
d’ànim col·lectiu desprejudiciat i integrador. Recórrer
universitat per universitat intentant desfer aquells nusos
contradictoris que portaven algunes assemblees a una
passivitat destr uctiva (en l’Assemblea Nacional de
Barcelona s’aconsegueix consensuar una ponència
estratègica) 4; així com provar de suplir la «fuga» de militants
produïda amb noves incorporacions. En aquest sentit, es
porta a terme una campanya d’expansió a tot el país («...
Hem decidit ffer
er alguns can
vis»
canvis»
vis»).

notes

**Albert NoGuERa

Aquest «principi de legitimitat» hagués vingut donat pel simple fet de que els
membres de l’òrgan nacional haguessin estat sancionats per l’òrgan i procediment
formalment establer t que, en aquest cas, hagués estat l’Assemblea Nacional de
Valls.
2
Cal tenir pr
esent que la CEPC er
present
eraa la unió d’or
d’orgganitzacions –principalment del BEI
i l’AEN- que tot i aix
oplug
ar
-se sota el ma
teix par
aigües ideològic
es
aixoplug
oplugar
ar-se
mateix
paraigües
ideològic,, tenien maner
maneres
de ffer
er dif
er
ents
es de pensar també dif
er
ents
difer
erents
ents..
difer
erents
ents,, el que suposa, militants amb maner
maneres
Les per
sones
ce
ben aquella rrealita
ealita
persones
sones,, o en aquest cas els militants
militants,, per
perce
ceben
ealitatt «de
funcionament» que els en
envvolta i dintr
dintree de la qual tr
tree ballen quotidianament, no només
com un «f«fet»,
et», sinó també com una «nor
ma de judici», a la que
tur
alment, intentar
an
«norma
que,, na
natur
turalment,
intentaran
fer que s’hi conf
or
min i adeqüin els ffets
ets heter
dants
discordants
dants..
confor
ormin
heteroo genis i discor
3
[Nota CEPC] Podeu trobar aquest llibre a través de la CEPC, en diverses biblioteques
universitàries i municipals així com en algunes llibreries i casals.
4
La desvinculació del pr
ojecte o la no assistència a aquella Assemb
lea Nacional,
projecte
Assemblea
de ggent
ent que ha
via par
ticipa
d, vvaa ffer
er
havia
participa
ticipatt intensament en les discusions de Bellr
Bellree guar
guard,
que Bar
celona no fós
t, una tr
obada destinada a
Barcelona
fós,, com hauria d’ha
d’havver esta
estat,
trobada
desentr
an
ealita
ofundes conf
lictuacions
l’orgganització en les se
sevves més pr
profundes
conflictuacions
desentran
anyyar la rrealita
ealitatt de l’or
per pr
ojectar
-les ef
ecti
ament ffor
or
mal,
projectar
ojectar-les
efecti
endavvant, sinó un mer espai iner
inertt i pur
purament
ormal,
ectivv ament enda
on les dif
er
ents conce
pcions acce
ptar
en de maner
onómica -passi
difer
erents
concepcions
acceptar
ptaren
maneraa heter
heteronómica
-passivv a- la
r econciliació.
1
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treballant cap al «salt qualitatiu»

(2002-04)

9. De ’l Assemblea Nacional de Girona (02-03)
a ’l Assemblea de RiÀ (03-04)

*Taïs BASTIDA i AUBAREDA, AiNA FAUS i BERToMEU, Júlia TTAURINYÀ
AURINYÀ i BoRRA
T,
BoRRAT,
Antoni Lluís TRoBA
eu PERELló i FERRANDo
TRoBATT i ALEMANY, Andr
Andreu
Un cop l’organització ja portava cert rodatge en la nova realitat
organitzativa nacional, amb les noves fornades de militància
del País Valencià es recuperà la normalitat en l’activitat, ja no
centrada en l’ajustament de la fusió, sinó de nou en la lluita
denación
Leyy de Or
Ordenación
estudiantil, després d’haver trampejat la Le
sitaria (L
OU) en els curs precedent i no haver-nos-hi
Univver
ersitaria
(LOU)
Uni
oposat amb tot el nostre potencial. Tot i això, apareixen els
primers documents de la CEPC en què es realitza un
posicionament clar i documentat contra aquesta. Internament,
el País Valencià es reorganitza tornant a connectar la Universitat
Jaume I de Castelló (UJI), i també augmenta la presència als
instituts de comarques, tot i la davallada a València ciutat.
En el cas de Mallorca, no se seguí la dinàmica general, ja que
la conversió del BEI en CEPC es visqué amb una major
naturalitat. La continuïtat en les lluites i en les formes com es
van afrontar aquestes respecte del període anterior fou notable.
La nova «identitat» adquirida no modificà significativament la
feina que es pretenia dur a terme des de les assemblees de
Secundària i Universitat, sinó és en el sentit que suposà un
revulsiu en la tasca desenvolupada pel conjunt de la militància.
De fet, el repte de formar part d’una nova realitat organitzativa
d’abast nacional real es visqué amb profunda il·lusió, amb la
consciència de ser protagonistes d’un canvi de vital importància
per al conjunt de l’Esquerra Independentista, que esperem
serveixi d’exemple per a la resta d’organitzacions que la
conformen.
Respecte a la lluita institucional, es produeixen fets
contradictoris que demostren el pes de les assemblees de nucli:
es treuen grans resultats a València a les eleccions al claustre
taf
or
ma
després de la LOU (9 claustrals sota el nom de Pla
Plataf
tafor
orma
Uni
sita
Univver
ersita
sitatt Lliur
Lliuree, que esdevindran 16 posteriorment), mentre
a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) es realitza una campanya
contundent en contra de les irregularitats del rectorat, que es
negava a convocar claustres durant el procés de debat de la
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LOU, amb un referèndum paral·lel per la democratització del
centre que millorarà a bastament les dades de participació de
les eleccions. A la Universitat de Girona (UdG) l’oposició a la
LOU portarà cua, amb acusacions als jutjats contra militants
nostres. A la UIB, la CEPC es consolida com a primera força
estudiantil, mentre des de Secundària es participa en el Consell
Escolar de les Illes Balears, tot i cert declivi en la presència en
els instituts, ja que es passa de tenir presència en més del
80% dels instituts de Mallorca a tan sols una desena de nuclis.
Es desenvolupen moltes més iniciatives i campanyes.
Problemàtiques socials com la defensa de l’Horta, el Plan
Hidrológico Nacional o les cimeres ministerials celebrades a
Barcelona, València i Palma són abordades a les aules i al
carrer per part de la CEPC, entre molta d’altra gent. Se
segueixen realitzant campanyes per la llengua, a favor dels
Papers de Salamanca o homenatges a Joan Fuster.
Però en clau més interna, dues paraules resumeixen l’objectiu
tiu»
d’aquest període: «salt qualita
qualitatiu»
tiu». La font d’inspiració fou en
la història de la mateixa organització, ja que, en altres períodes,
s’havia centrat en la qualitat com a pauta d’acció. L’obsessió
era fer un pas endavant que consolidés tot allò assolit, que no
es pogués perdre de nou, per poder dedicar-se a l’asoliment
d’objectius polítics.
Ja el BEI, dins del període inicial de la CEPC, va fer una important
aposta per les noves tecnologies, convertint-se en una de les
primeres organitzacions estudiantils i independentistes (o la
primera) que disposava de web i començava a organitzar-se a
través d’aquesta, en un moment en el qual la xarxa encara
creava recels1. La CEPC naixia amb les noves tecnologies com
un dels seus pilars organitzatius: les llistes de distribució eren
l’eina imprescindible per a la comunicació inmediata amb tots
els militants i per a l’organització del treball. Amb unes
Secretaries Tècniques formades per militants de tots els
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territoris, la CEPC començava a treballar amb comunitats
virtuals. El curs 2002-2003 es caracteritzà en aquest sentit
per una forta inversió en tecnologia i un esforç perquè aquesta
arribés a tot el territori2.

Decret
diferents campanyes contra el Distrito Único, el Decr
et
OCE)
ts
Leyy de Calidad (L
(LOCE)
OCE). En aquest
d’Humanitats
ts, la LOU i la Le
d’Humanita
sentit, s’organitzaren manifestacions i tancades que van tenir
el suport de milers d’estudiants.

Pel que fa als continguts polítics treballats i en la mateixa línea
qualitativa, a partir de les ponències de l’Assemblea Nacional
de Girona sobre la Globalització en el camp de l’ensenyament
i posteriors documents, la CEPC es convertia en la primera
organització a analitzar públicament al nostre país els efectes
opeu d’Ensen
de l’Espai Eur
Europeu
d’Ensenyy ament Superior (EEES) i,
progressivament, en referent sobre aquesta temàtica. Era un
curs, però, de mobilitzacions principatines contra la Llei
d’Uni
sita
ts Ca
talana (L
UC)
d’Univver
ersita
sitats
Catalana
(LUC)
UC): després de la forta oposició a
la LOU, el govern de la Generalitat de Catalunya tirava endavant
una llei que s’inscrivia dins la LOU a canvi d’unes quantes
concessions com ara l’Agència Catalana d’Universitats. Entrada
en vigor del Distrito Único, manca del traspàs de beques, pèrdua
de la poca democràcia existent a la universitats, pèrdua de
capacitat de control sobre els rectorats esdevenien fets
legitimats per part d’aquells que s’hi havien oposat (exceptuant
el PP i CiU). Quedaven pel camí, i de males maneres, els actes
de desobediència duts a terme per alguns claustres
universitaris catalans, com ara els de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i la Universitat de Girona (UdG) i es desinflà
la bombolla electoralista existent durant la campanya contra
la LOU.

Paral·lelament, començava el treball intern al voltant de l’EEES,
que esdevindria, a partir de l’Assemblea de Rià, la primera
prioritat de lluita de la CEPC. En el curs següent, l’EEES seria
el cavall de batalla de tot el moviment estudiantil i universitari
català. Cal dir que aquest episodi de l’activitat en política
acadèmica venia precedit de dos anys treballant el discurs de
la globalització i com afectava l’ensenyament català.

Davant de tota l’activitat envers
la LUC, des de la CEPC es
reprengué el treball dins de la
Pla
taf
or ma Mobilitzador
Plataf
tafor
Mobilitzadoraa en
Def
ensa de la Uni v er sita
Defensa
sitatt
Púb
lica
Pública
lica, que englobava
organitzacions, estudiants i
assemblees de facultat dels
campus barcelonins i de Girona.
Sota el lema, «T
«Trr enquem el seu
sistema educa
tiu, constr uïm
educatiu,
l’escola púb
lica ca
talana» es
pública
catalana»
convocà un bloc independentista
conjuntament amb Alternativa
Estel i altres manifestacions
arreu del Principat. No era
aquesta una dinàmica, però,
estríctament principatina. A
Mallorca, cal destacar el paper
motor de la CEPC en la
Pla
taf
or ma en Def
ensa de
Plataf
tafor
Defensa
l’Ensen
lic
l’Ensenyyament Púb
Públic
lic, com el
marc unitari de treball
d’estudiants i professors en les

En el mateix àmbit, la nova situació mundial dels moviments
socials iniciada a Seattle a finals dels 90, amb cimeres que se
celebraran als Països Catalans, irromp en la CEPC en aquest
període; s’acudeix al Fòrum Social Europeu de Florència del
2002 i esdevé un nou front de lluita a desenvolupar, més enllà
del tradicional contacte amb els sindicats basc i gallec,
promovent iniciatives i recollint informació i altres experiències.

Durant l’any acadèmic 2002-2003, la CEPC va tocar sostre
pel que fa a l’expansió territorial. Es dugué a terme un
programa de territorialització molt ambiciós que implicà
entrevistes, reunions i treballs de recerca de cada una de les
zones a les quals s’arribà. Dels viatges a la Franja, Eivissa,
Alacant, Perpinyà i Sardenya3, es recuperà l’assemblea
d’Alacant i aparegué la d’Eivissa. L’experiència a la Franja, tot
i
l’esforç
inver tit,
malhauradament no comportà
Durant el curs 2002-2003
l’aparició de cap assemblea.
En el cas de Perpinyà l’èxit fou
la CEPC va tocar sostr
sostree pel que
més que notable. Els contactes
fa a L’ Expansió Territorial.
amb un nucli de joves
Es dugué a terme un pr
ograma
programa
estudiants que pretenien
revitalitzar l’ACE (integrada en
de territorialització molt ambiciós
la CEPC, però desapareguda
evistes
que implicà rreunions,
eunions, entr
entrevistes
fins aleshores per la mancança
de relleu) van suposar la
i tr
eballa de rrecer
ecer
ca, viatjant
treballa
ecerca,
creació d’una nova assemblea
a la Franja, Eïvissa, Alacant, PPerpinyà
erpinyà
a la Universitat de Perpinyà
i Sar
denya.
Sardenya.
(UP). L’any 2003 es participà
activament en les vagues del
mes de maig contra les lleis
Nord,
L’ Any 2003, a la Catalunya Nor
d,
LMD i d’A utonomia a les
es va participar a les vagues
Uni
sita
ts
Univver
ersita
sitats
ts, emmarcades en
el procés de Bolonya. Aquestes
del maig contra les lleis LMD
mobilitzacions van permetre a
i d’Autonomia
’Autonomia Universitària,
la CEPC de fer-se conèixer com
esentant-se com a Sindicat
pr
presentant-se
a sindicat de l’Esquerra
Independentista, al costat de
de L’ Esquerra Independentista
la UNEF (sindicat jacobí proper
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al PSF), que encapçalava la lluita. Les pancartes en
català, inhabituals en aquest tipus de mobilitzacions,
van tenir un ressò mediàtic notable. El resultat fou la
consolidació del nucli, prou enfortit, fins i tot per
organitzar l’Assemblea Nacional a Rià (Conflent),
donats els esforços que un acte d’aquest tipus exigeix.
El resultat de tot plegat fou la integració progressiva
de l’assemblea de la UP en la dinàmica nacional. Així,
s’aconseguí assolir un marc nacional (i real) de lluita
contra l’EEES: el conjunt de la CEPC lluitava al mateix
moment arreu del nostre territori, superant les
barreres estatals.
A nivell intern, cal destacar alguns aspectes de
l’Assemblea Nacional de Rià. Aquesta se celebra sent
conscients d’un nou relleu generacional i de la pràctica
retirada d’una generació de militància que duia anys al peu
del canó. Es treballen nous conceptes, projectes d’autogestió,
un protocol d’actuació de la Secretaria Tècnica de Comunicació
Externa (STCE), per tal de blindar la gestió de la democràcia
interna i l’assemblearisme en les desicions i informació, creació
d’equips de treball al capdavant de les Secretaries Tècniques,
entre d’altres
El salt qualitatiu al qual ens referíem, però, es basava en altres
qüestions de més volada, que partien d’una concepció de futur.
Per una banda sorgiren preocupacions davant l’elevat grau
de complicació de certes tasques. Les dimensions ja
considerables de l’organització també ho feien necessari. Tot
i la territorialització, la CEPC encara era testimonial en el conjunt
de l’estudiantat i la gestió d’aquest repte (l’organització de
masses) també exigia professionalització. Així doncs, sorgiren
moltes iniciatives en clau interna, com ara dissenyar un pla
territorial per a potenciar l’organització a Secundària (amb
presència a totes les universitats, l’expansió a Secundària es
presentava il·limitada), que havia d’esdevenir una prioritat per
a les assemblees de nucli; aquest, però, s’aplicà tímidament.
L’adquisició d’un local a Barcelona, la creació d’una Oficina de
Relacions Internacionals o la creació d’una Fundació que
assumís aspectes tècnics i creés els serveis que la CEPC
necessitava (gestió jurídica, exercicis econòmics a llarg plaç,
gestió de patrimoni, formació, etc.) foren altres projectes que
no acabaren de rutllar per diversos factors, tant externs com
interns. Paral·lelament discorria el projecte d’associació
d’exmilitants, que havia de servir de plataforma per començar
a definir el projecte de fundació i havia de recollir experiències
i capital humà i professional.
Aquestes eines havien de consolidar definitivament, amb
garanties d’èxit per a la seva activitat, una organització que
havia demostrat ja molt però que quedava subjecte a les
cícliques crisis de creixement i frenada per la debilitat dels
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constants canvis generacionals4. En tot cas, però, el debat
estava plantejat.
Per acabar, i com a tema a part, caldria fer esment a un cert
gir estratègic pel que fa a les relacions amb la resta del
moviment de l’Esquerra Independentista. Fins aleshores s’havia
seguit optant al Principat de quedar al marge de les relacions
entre les organitzacions en qüestió. Al País Valencià se seguí
la línea de l’AEN, més lligada a les seves dinàmiques. A les
Illes, l’organització es consolidà com el pal de paller del jovent
independentista, assolint-se una notable transversalitat en la
composició de la militància (des de l’EI a la socialdemocràcia
nacionalista), sense que això suposés cap tipus de contradicció
amb els plantejaments ideològics i sense que en limités
l’actuació. Cal assenyalar, però, que la precarietat en la qual
s’ha trobat immersa l’EI, també a Mallorca, ha afectat l’actuació
de la CEPC, obligant l’organització a assumir tasques que no li
corresponien.
Després del focus d’interès per al moviment que va suposar
l’aparició de CEPC, és sobretot a partir del 2002 que al
Principat, poc a poc, s’entra a prendre part en aquest joc; en
paral·lel, es produeixen tenses relacions amb les JERC, que
declaren una guerra soterrada (amb la creació de referents
mediàtics però efímers com ara Acció o l’organització dels seus
militants en alguns campus sota el nom de JERC-Universitats)
a una organització que no ha pogut satel·litzar.
Les causes de tot això no són estranyes, una organització
amb implantació nacional, amb capacitat econòmica, present
en un espai on l’independentisme ha guanyat presència de
manera progressiva i amb un important bagatge darrera és
un caramel enverinat. Hi ha també part de psicologia. La
confluència amb Alternativa Estel és encara un objectiu per a
la CEPC i aquest gir pot donar fruits en aquest sentit. També hi
jugava un paper important el fet que, a partir de la confluència,
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25 anys a les aules

En qualsevol cas, al llarg d’aquests anys la CEPC ha esdevingut
un referent, tant en l’àmbit estríctament educatiu com en el
polític. Els agents educatius n’han reconegut la tasca feta i
n’hi ha prou de mencionar les ofensives mediàtiques llançades
contra l’organització per adonar-se que alguns sectors no han
acabat de pair-ne l’existència ni l’èxit d’algunes de les
campanyes. Els seus insults i tergiversacions no fan sinó donarnos la raó i encoratjar-nos a continuar avançant. Emperò, no
ens podem permetre l’error, comès per altres generacions, de
mirar cap al passat orgullosos de la feina feta, si no és pensant
en tota aquella que encara ens queda per fer. Aquesta no és
garantia de res si no va acompanyada de la persistència
necessària per assolir els nostres objectius finals.

*Taïs BASTIDA, AiNA FAUS,
Júlia TTAURINYÀ,
AURINYÀ, Antoni Lluís TRoBA
T,
TRoBAT,
Andr
eu PERELló
Andreu
notes

>>> Militants del BEI i la CEPC (1995-2006)

s’incrementa el nombre de militants que són també d’altres
organitzacions (de fet, militants d’absolutament totes les
organitzacions) i es crea un clima que empeny en aquest sentit.
Ens mou també un afany d’informació i coneixement directe
després d’haver estat sempre observant i, des de l’altra banda,
resultar ser una organització desconeguda tot i la procedència
de la gent que la compon. Es veia, també, com una manera
d’aplanar el camí cap a una confluència orgànica. S’entra a
participar en la Coordinadora de l’Esquerra Independentista
(CEI), hereva del Procés de Vinaròs5, i a dedicar més esforços
dels habituals en aquest espai, que resulten, simplement, un
sobreesforç per a la militància que segueix treballant en el seu
dia a dia a les aules. Alguna ocasió, això ha comportat hipotecar
el nostre treball.
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contra l ensenyament públic
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A

questa ofensiva neoliberal contra l’ensenyament públic
als Països Catalans, tant pel que fa a l’Estat espanyol
com el francès, comença a partir dels primers anys de
la dècada dels 80. A l’Estat espanyol el govern de la UCD va
promulgar la LOECE (1980), una llei dins de la més pura lògica
tardofranquista, que atorgava facilitats infinites per a a la
creació de centres privats i prerrogatives absolutament
abusives als directors dels centres privats sobre els seus
treballadors i docents. Pel que fa a l’ensenyament universitari,
ef
or
ma Uni
Leyy de RRef
efor
orma
Univver sitaria (LRU, 1983), el govern
amb la Le
del PSOE opta per un model de gestió dels centres tecnocràtic,
amb unes àmplies prerrogatives de supervisió per part del
teixit empresarial.
A la Catalunya Nord, l’any 1984 s’implanta a les universitats
la Llei Sa
Savvar
aryy (1984), que flexibilitzava i possibilitava l’actuació
dels docents universitaris en l’esfera del mercat, així com
l’entrada de professionals de l’empresa privada dins de la
universitat. A l’ensenyament mitjà, la Llei De
Devvaquet (1986) va
provocar mobilitzacions estudiantils a ambdues bandes de la
frontera.
No és fins a finals dels 90 que als Països Catalans es comença
a fer notar l’ofensiv a neoliberal, derivada del procès
globalitzador, amb la intervenció calculada i esglaonada
or
nacionals (UE, OMC, FMI, BM, OCDE), dels
d’or
orgganismes inter
internacionals
lob
bies de pr
essió (ERT, TABD, UNICE, GATE) i dels governs
lobbies
pressió
estatals i regionals, siguin de dretes (CIU, RPR, PP) o
teòricament d’esquerres (PSF i PSOE). A la Catalunya Nord, la
contrareforma educativa ha estat especialment dura. L’Estat
francès, segon exportador de serveis educatius a escala
mundial, ha inciat una politica regressiva amb múltiples variants
(desregulació, gerencialisme, rànquings, agències de qualitat,
finançament competitiu, supressió de 25.000 llocs de treball
dins de l’ensenyament públic en els pròxims 5 anys) que
amenaça plenament la legitimitat ideològica de «l’escola
republicana». Els catalans de l’Estat espanyol, pateixen una
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reforma educativa que va des de l’escola bressol a la
universitat: LOCE (2002), LOU (2001), LUC (2003). Aquestes
reformes estan vertebrades des d’ideòlegs que llancen
informes d’aparença acadèmica per justificar una reforma
educativa, només explicables des de les conjuntures
parlamentàries i la seva adhesió més o menys ferma a
l’ortodòxia del neoliberalisme.
or
mes de JJacques
acques Attali
A la Catalunya Nord es tracta dels inf
infor
ormes
inf
or
me
(1998) o el d’en Thelot (2003). A l’Estat espanyol, l’inf
infor
orme
«Uni
sidad 2000» (1999), ela
bor
ose
«Univver
ersidad
elabor
boraat per en JJose
osepp Maria Bricall
ascual (2000). Tots coincideixen en una
o el d’en R amon PPascual
visió de l’ensenyament públic universitari com: un cau de
corporativisme, la necessitat d’aplicar solucions pròpies de
models de quasimercat, presidides per unes anàlisis de
l’ensenyament pretesament ascètic. Aquests informes es van
respondre amb mobilitzacions diverses durant la segona meitat
dels anys 90.
A la CEPC, però, va existir un punt d’inflexió, pel que fa al
canvi de les dinàmiques de resposta davant la contrareforma
educativa, no només en l’àmbit de Països Catalans, sinó a escala
global, des de la constitució de l’OMC l’any 1995 i la pressió
dels lobbies i les empreses de serveis educatius. L’any 2001
les mobilitzacions contra la LOU a l’Estat espanyol van mobilitzar
només a Barcelona més de 80.000 persones. La CEPC, però,
com la resta del moviment estudiantil, va ser incapaç d’articular
una oposició estable al desmantellament evident de
l’ensenyament públic. Una sèrie de constants generaven
dificultats a l’hora de dissenyar alternatives reeixides al procés
de contrareforma:

a) L’esgotament i la insuficiència del principi d’acció i reacció;
mostra, per altra banda, de la nostra debilitat. La nostra
resposta en forma de mobilitzacions queda subordinada en
bona mesura a una acció política o legislativa del govern i al
corresponent seguiment mediàtic.

b) La pressió de l’esquerra estatalista espanyola, recurrent
de manera periòdica a la necessitat d’una coordinadora estatal
sota pelatges i arguments diversos, des de l’aparença
diplomàtica d’una tolerància autodeterminista, que demanava
a la CEPC que s’acollís a la coordinació estatal per la fatalitat
d’una realitat jurídica en forma de pertinença a un Estat, que
no es podia obviar, al jacobinisme ferotge i directe de línia
estaliniana que ens acusava de parapetar-nos en posicions
nacionalistes i petitiburgeses. La pròpia debilitat del moviment
estudiantil espanyol va anar reduint les seves pretensions.
c) La manca d’un aposta decidida de la CEPC per definir
propostes o aprofundir en anàlisis estratègiques sobre com
respondre a l’actual situació d’agressió contra l’ensenyament
públic amb un discurs homogeni i cohesionat.
OB
AL - RESPOST
OB
AL
OBAL
CAPITALISME
GLOB
OBAL
RESPOSTAA GL
GLOB
CAPIT
ALISME GL
Tal com ja s’havia indicat, a partir de finals dels 80
l’ensenyament públic esdevé un objectiu comercial i comença
a perfilar-se un mercat educatiu que, a mitjans de la dècada
dels 90, ja significa uns fluxos econòmics de 2 bilions de dòlars
i un creixement exponencial dels seus subsectors: e-learning,
serveis perifèrics, màsters i programes educatius, agències
d’avaluació privades, etc.
La creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior a la
Dec
lar
ació de Bolon
Declar
laració
Bolonyya (1998)1 situa un marc educatiu on,
per primer cop, podem parlar d’una agressió educativa a nivell
de Països Catalans. L’EEES significa de facto la implantació
ds de l’A
GCS de l’OMC a l’àmbit dels estats dins de
dels acor
acords
l’AGCS
l’esfera econòmica de la UE o de l’OCDE.
La situació a la Catalunya Nord, tal com hem descrit, l’any
2004 era i és summament crítica amb una implantació de l’EEES
a més del 50% de les universitats, on, curiosament, el treball
del PSF, des de les diverses instàncies ha ajudat a implantar el
model de capitalisme neoliberal: Pascal Lamy, l’actual director
general de l’OMC des de l’any 2005, en aquell moment
comissari de comerç exterior, Edith Cresson des del DG XXII,
directori dedicat a la promoció de l’obertura dels mercats
educatius, i els ministres d’educació de l’Estat francès Claude
Allegre i Jack Lang. Tots ells han aconseguit situar l’Estat francès
en una zona privilegiada dels mercats educatius, darrera
d’EEUU, però per davant d’Anglaterra o Alemanya i molt per
davant de «potències regionals» com Nova Zelanda o Austràlia,
i fixar-se objectius tan ambiciosos com generar exportacions
equivalents a 22.000 milions de francs en acabar la dècada
dels 90 i creant gegants empresarials com EDINVEST,
ACADOMIA o EDUFRANCE.
A partir de la IV assemblea de la CEPC, a Girona, amb
consolidació, de manera més concreta, a la V assemblea de
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Rià, es va començar a fer una lectura diferent a la tradicional
realitzada des de l’Esquerra Independentista i s’establiren unes
línies d’actuació clares i precises:

a) Construcció d’un discurs crític educatiu, que superés els
eslògans superficials i pamfletaris, per definir els agents
protagonistes de la contrareforma educativa amb noms i
cognoms. Elaboració d’argumentacions contrastades, amb
xifres i dades proporcionades per les mateixes institucions del
sistema. Amb aquestes dades, qualsevol militant de la CEPC
podria emparar el seu discurs amb bases fonamentades. Seria
un discurs díficil de traslladar a la resta dels estudiants, però
que defineix un panorama en què la CEPC adopta un
posicionament actiu i no a la rèmora de les reformes educatives
que vulguin realitzar l’Estat espanyol i francès, amb una base
real, sobre la qual fonamentar un discurs educatiu,
anticapitalista, coherent a tots els Països Catalans i amb
elements perfectament definibles.
b) Conscienciació que el problema dels Països Catalans va
molt més enllà dels estats espanyol i francès; sota el model
econòmic de les institucions financeres (BM, FMI, etc.) mai no
es podrà articular una independència real i un sistema educatiu
fonamentat en les pregorratives pròpies d’una societat sense
classes.
c) Finalització de les disputes domèstiques que, de manera
endèmica, han caracteritzat l’Esquerra Independentista,
endegant un procès de confluència amb Alternativa Estel.
d) Col·laboració i suport mutuu amb organitzacions, fugint
de maximalismes ideològics o prejudicis absurds, ja sigui amb
plataformes com la PMDUP al Principat o amb organitzacions
concretes com ara l’Associació d’Estudiants Progressites
(AEP), Revolta Global, també al Principat, Espacio Alternativo
a Madrid, Ikasle Abertzaleak (Euskal Herria), Agir (Galiza) o
altres entitats a nivell europeu, per crear una xarxa de solidaritat
i ajuda mútua d’àmbit europeu, limitant les pretensions de
determinats grups de l’Estat espanyol de crear una coordinació
estatal sobre bases reals inexistents.

notes
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[Nota CEPC] Aquesta declaració és la que dóna nom a referir-se a l’EEES com a
Procés de Bolonya (cap a l’EEES). També s’ha usat algun cop el nom de Convergència
Europea cap a l’EEES.
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recollint fruits i plantejant nous reptes

(2004-06)

10. De ’l Assemblea Nacional de RiÀ (03-04)
a ’Assemblea
’lAssemblea Nacional de Fliz

* Miquel ANDREU i PPoNS,
oNS, Roger LóPEZ GUIRAo,
Mer
cè MAURI i MuNT
ADAS, octavi RUIZ i RoS
Mercè
MuNTADAS,

L

Tot i això, la línia a seguir era clara. De portes endins, calia
enfortir l’organització i les assemblees de nucli, seguir-nos
expandint a universitats i sobretot a instituts, i començar a
desenvolupar una feina nacional transversal a tota la nostra
pràctica. La CEPC disposava d’una estructura que podia encabir
molts més estudiants dels que englobava i calia generar
incentius perquè els i les estudiants fessin el pas d’organitzarse a les aules. De portes enfora, s’havia de desenvolupar
aquesta feina en clau nacional, donar-li sortida mediàtica més
enllà del «nucli dur» de l’independentisme organitzat, així com
donar-li sortida internacional davant la nova conjuntura que
ens portava a aprofundir en el procés de mercantilització de
l’educació. Com a organització catalana, bastir les pròpies
complicitats amb totes aquelles organitzacions escaients i
normalitzar un marc estudiantil propi. I, tant o més important,
calia començar a treballar en la creació d’un discurs sòlid i no
depenent de les individualitats del moment.

Pr
esència, eexpansió
xpansió i acti
vita
ts destacades
Presència,
activita
vitats
Durant aquest període, tornarem a realitzar una nova expansió.
S’entra a diversos campus de la Universitat Miguel Hernández
(UMH) a Elx i Oriola, així com als de la Politècnica de València
(UPV): Alcoi, Gandia i València. S’entra a la Universitat Rovira
i Virgili (URV) de Tarragona així com a la Universitat de Vic
(UdV), com a primer cop que sorgeix una assemblea en centres
universitaris concertats. Al voltant de les assemblees
consolidades, es produeixen diversos alts i baixos entre els
quals destaquem la pèrdua d’assemblea a la Universitat de
Lleida (UdL), el fort creixement a la Universitat d’Alacant (UA)
o la consolidació de la Universitat de València (UV) com un
dels puntals de la organització, referencial en tots els fronts
de lluita. A la Universitat de Perpinyà (UP) s’estabilitza
l’assemblea de centre que s’incorpora de ple a les dinàmiques
nacionals de la organització. Mentrestant, al Barcelonès prenia
forma, també amb alts i baixos, l’Assemblea Territorial per dur
a terme campanyes de major envergadura, sovint dinamitzades
des de l’assemblea d’universitat més potent de cada curs. Als
instituts, entrem en una dinàmica de creixement sostingut, amb
assemblees al Barcelonès, l’Alt Camp, el Vallès Oriental, l’Horta,
la Costera, el Gironès, Mallorca, la Selva, els Ports, les Marines,
el Maresme, l’Alacantí, la Safor, la Plana o la Garrotxa. Es
comença a recuperar, poc a poc, el potencial del qual es
disposava feia uns anys als instituts.

En aquesta línia, cal entendre la normalització de fets com
ara la celebració de les nostres Assemblees Nacionals a
qualsevol punt dels Països Catalans. La del curs 2003-04 se
celebrarà a Rià (Conflent) i la del posterior curs a Elx (Baix
Vinalopó), impulsades ambdues des de les respectives
assemblees d’Universitat, i que suposaven un esforç per la
militància de l’altra punta del país comptant que disposàvem
d’un cap de setmana per treballar, independentment dels
desplaçaments. Respecte a la darrera AN, aquesta tindrà lloc
a Flix (Ribera d’Ebre).

Són cursos, com sempre, de molta feina. Pel que fa als àmbits
lingüístic i cultural, s’organitza a Mallorca, i posteriorment a
rés d’Estudiants de Filolo
gia Ca
talana
Tarragona, el Cong
Congrés
Filologia
Catalana
talana, es
realitza una campanya nacional per la llengua prou reeixida,
sitari a
es consolida l’organització del Cor r ellengua uni
univver
ersitari
Barcelona i es comença a preparar l’any Ovidi. Es participa en
plataformes de tot tipus a les quals donem presència a les
aules: lluites ecologistes, contra la globalització neoliberal fent
ojecte de Constitució Eur
opea i la Dir
èmfasi en el pr
projecte
Europea
Directi
ectivva
ecti
Bolk
enstein
Bolkenstein
enstein, lluita antipatriarcal, contra les agressions

’any 03-04 fou un curs en què es produí un nou i marcat
relleu al capdavant de l’organització. Era, doncs, un fet
que provocava una certa expectativa al voltant de fins a
quin punt hi havia un projecte definit i compartit més enllà del
debat teòric. Tot això coincidí amb un període d’ebullició
d’iniciatives un cop consolidada l’organització, que, si bé no
sempre quallaren, demostraven el grau de dinamisme existent.
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imperialistes a l’Iraq. Es dóna veu a lluites de diversos pobles
com ara Veneçuela, Cuba, Euskal Herria o Galiza. Es participa
en plataformes mobilitzadores, destacant la presència a la
Pla
taf
or
ma Mobilitzador
ensa de la Uni
sita
lica
Plataf
tafor
orma
Mobilitzadoraa en Def
Defensa
Univver
ersita
sitatt Púb
Pública
(PMDUP)
(PMDUP). En l’àmbit
institucional, s’aconsegueix
representació a la UA o la URV;
i s’aconsegueixen 23 i 19
claustrals a la UB 1 i la UV. En
sintonia, ens servim de les
institucions per a les
problemàtiques concretes dels
centres. Podem destacar
també les Setmanes Verdes de
Mallorca, les Jornades Contra
la Hipocresia Política a la
Universitat Jaume I de Castelló,
o la par ticipació a la
Universitat de Perpinyà en les
diverses vagues davant de la
possibilitat que aquest centre esdevingués una sucursal de la
Universitat de Montpelier.
També durant aquest període, i després d’un temps de
debat, reflexió i veritable implementació, es crea la Comissió
de Dones de la CEPC
CEPC, que aplega totes les militants de
l’organització i que ha de bastir el seu propi discurs que
reverteixi en la nostra militància, masculina i femenina. I
aquesta neix com a necessitat de desenvolupar uns
objectius que tan sols havíem mantingut en paper. Es posa
damunt de la taula la coeducació o el paper de la dona
dins les lluites populars i, més concretament, en la nostra
organització; es debat sobre conceptes com el de
discriminació positiv a, sobre com a bordar
metodològicament –i conceptualment– aquesta qüestió. A
dia d’avui, comença a visualitzar-se part del seu treball,
enfocat en primera instància a una presa de consciència,
debat intern i formació. Es genera material en aquest sentit
així com accions d’agitació, més enllà de les tradicionals
mobilitzacions del 8 de març o el 25 de novembre, a les
quals es participa activament, especialment a València
ciutat. També és el moment en què apareix el segon llibre
es les Dones
sos i
d’Edicions de la CEPC: Nosaltr
Nosaltres
Dones.. Discur
Discursos
pràctiques ffeministes
eministes .
En darrer lloc, cal destacar la recuperació i consolidació de
L’Estaca com a publicació oficial i gratuïta de la CEPC,
actualment tant en paper (tiratge de 10.000 exemplars) com
en format digital2 i que surt un parell de cops l’any, una a
principi de curs tot coincidint amb l’11 de setembre i el 9
d’octubre, i l’altra pels volts de Sant Jordi i del 25 d’abril, i que
està tenint molt bona acollida.

25 anys a les aules

El Pr
océs de Bolon
OCE i el mar
talà
Procés
Bolonyya, la LLOCE
marcc estudiantil ca
català
En tot cas, un dels fets més destacats d’aquests anys ha
sigut l’activitat nacional complementària a la tasca diària als
centres. Més enllà de les anomenades Campanyes Nacionals,
diversos
cursos
d’experiència ens han fet
aprendre a treballar en un
marc propi. S’han impulsat
mobilitzacions i activitats
reivindicatives i mediàtiques
a qualsevol punt del nostre
territori, com ara la
convocatòria de vaga i
mobilitzacions als instituts
contra la Le
Leyy de Calidad de
la Enseñanza (L
OCE) de l’1
(LOCE)
d’abril del 2004, o bé les
mobilitzacions i accions
reivindicatives per la cimer
cimeraa
de ministr
es de Ber
ministres
Berggen el
18 de maig de 2005. En el mateix sentit, s’ha començat a
articular un discurs propi i específic davant de la reforma del
Procés de Bolonya, tot i les especificitats de cada divisió
administrativa imposada.
La implementació de la reforma avança i amb aquesta, la
nostra veu comença a ser tinguda en compte als àmbits
acadèmics institucionals així com a les aules. Per primer cop,
ens avancem a l’aprovació de lleis educatives. Això ens permet
fixar al calendari els eixos de treball prioritaris, sense trobarnos a remolc del poder polític, i esdevenir una veu autoritzada,
tot i la política de silenciament patida, a causa de les objeccions
concretes que plantejem en la concepció de Bolonya i de la
seva implantació. L’altre gran objectiu, és generar espais de
trobada per tot l’estudiantat crític amb la reforma, entre els
quals destacarà el rellançament, lent però constant, de la
Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública
(PMDUP) en el cas de Barcelona. Cal dir que ens trobem en un
període de certa desmoblització estudiantil posterior a les lluites
contra la LOU, que es nota en la davallada patida per les
assemblees de facultat i de centre principalment. La invasió
d’Iraq, en aquest sentit, suposarà una efímera i enganyosa
recuperació de la mobilització a les aules.
A l’Assemblea Nacional d’Elx (2004), debatem i aprovem
una campanya encara més ambiciosa de portes endins així
com de portes enfora: internacionalitzar la lluita i dur-la al
carrer i als mitjans com a manera de visualitzar les postures
crítiques. Era el curs en què s’havia d’avançar, inicialment, en
au així com en el
tàle
Grau
l’elaboració del Ca
Catàle
tàlegg de Titulacions de Gr
perfilament dels postgraus als Països Catalans sota
administració espanyola, i el curs en què a Perpinyà es
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començarà a treballar contra la Llei d’Or
d’Orgganització per la
Recer ca i la Inno
OPRI)
(LOPRI)
OPRI), encaminada a filtrar el
Innovv ació (L
finançament de la recerca universitària en funció de la
rendibilitat a través de les pautes marcades per empresaris i
funcionariat, i no pas pels propis centres.
Les primeres mobilitzacions netament en contra de la reforma
tindran lloc a finals d’aquest curs 04-05, així com també la
majoria de les nostres participacions en diversos mitjans de
comunicació i contrainformació, tant de dins com de fora dels
Països Catalans. Paral·lelament, acomplim l’objectiu de la
internacionalització de la lluita estudiantil: treballem de manera
capdavantera en trobades d’abast europeu i n’organitzem una3,
proposant-hi iniciatives i denunciant-hi els efectes de l’EEES a
un poble minoritzat com ara el nostre. Entre aquestes, acordem
la necessitat d’una data de mobilització conjunta contra la
mercantilització de l’educació com la que es durà a terme el
17 de novembre del 2005, Dia Internacional dels i les
Estudiants. Des de la CEPC, es participa en una quinzena de
convocatòries arreu dels Països Catalans que mobilitzaran prop
de 20.000 estudiants4, una xifra que si bé no és excessiva, per
la seva dispersió territorial demostra l’existència d’un marc de
mobilitzacions propi, el qual any rere any es consolida. Roma,
Euskal Herria, Madrid o Berlín viuran també importants
mobilitzacions al crit de «l’educació no es ven»5.
Tota aquesta tasca ens durà a acomplir un dels objectius
perseguits, el reconeixement, sempre en termes relatius,
internacional. De passar a ser oients i observadors a diversos
escenaris, l’aprenentatge obtingut d’anys enrere ens permet
fer passes endavant com a catalans i catalanes. Es viatja a fer
xerrades a Galiza, Euskal Herria o Canàries, on més enllà de
les visites de cortesia, especialment en els dos primers casos,
es comença a treballar amb propostes a mitjà i llarg termini:
s’elabora un manifest conjunt per a denunciar el procés
mercantilitzador de l’educació i per a coordinar les nostres
lluites. En conseqüència, s’organitza a Barcelona la Trobada
d’Estudiants Eur
opeus descrita anteriorment. Es participa
Europeus
també en assemblees i taules rodones en la Cimer a
Contr
aeduca
Contraeduca
aeducatititivv a de Ber
Berggen (Noruega) amb propostes
ambicioses i ja posades damunt de la taula temps enrere per
concretar, com amb la creació d’un Observatori per la
Universitat Pública, un espai virtual d’anàlisi de les polítiques
educatives a escala europea que permeti realitzar una feina
de qualitat per a la comunitat educativa, és a dir, articular una
nova eina, necessària davant de les noves agressions.
Comencem, doncs, a multiplicar els contactes internacionals,
consolidem els tradicionals contactes amb AGIR, Ikasle
Abertzaleak o els estudiants madrilenys de les desaparegudes
Coordinadoras de Asambleas de Estudiantes de Facultad
(CAEF), però també comencem a conèixer, a les palpentes en
algun cas, el Sindicato de Estudiantes Canario (SEC), el ROSSO

66

*
IiiI

de Noruega, el moviment estudiantil sard, el moviment
assembleari alemany o l’organització francesa SUD-étudients.

Paral·lelament, se’ns demanen articles a diverses
publicacions internacionals, entrem en contacte i convidem als
Països Catalans persones de reconegut prestigi com ara el
professor i sindicalista belga Nico Hirtt, el sociòleg especialitzat
en educació Christian Laval, Claudia Korol, responsable de la
Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo argentines o
Carla Guindani, responsable educativa del Movimento Sem Terra
(MST) brasiler. Tots aquests contactes, i els seus coneixements,
enriqueixen de nou l’organització, i sorgeixen noves i
interessants propostes que caldrà perfilar.
Recollint els frfruits
uits
En l’àmbit dels Països Catalans, és ara, amb cinc anys a
l’esquena de feina constant que se’ns comencen a acostar
amb més freqüència estudiants amb consultes concretes,
professorat interessat en diversos temes, mitjans de
comunicació o algunes institucions; se’ns demanen articles a
publicacions de tot tipus, participem de ple en els debats als
òrgans de govern de diverses universitats, en els quals no
som rebatuts i n’esdevenim un petit, però consistent,
contrapoder. Participem en tertúlies i articles en espais de
difusió considerable on fins ara se’ns havia obviat. Realitzem
taules rodones informatives amb alts càrrecs de les universitats
i l’administració davant de centenars de persones. En definitiva,
tot i ser ja d’un temps enrere l’organització d’estudiants més
consolidada dels Països Catalans, i també, salvant excepcions
concretes, en la majoria dels diversos campus, comencem a
passar per davant, fora dels cercles compromesos dels centres
educatius, de les tradicionals organitzacions grogues,
depenents de partits polítics o de funcionament poc clar com
ara el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), la UNEF, el
Sindicato de Estudiantes o l’Associació de Joves Estudiants
de Catalunya (AJEC). La CEPC comença a ser una
organització «coneguda» fora de l’associacionisme
estudiantil, de l’independentisme organitzat i de les lluites
populars.
Al dia a dia, després de debats interns i d’anar provant
experiències, es conclou que cal ser més eficients en les nostres
tasques. Poc a poc, es va superant la tendència militant d’»anar
fent» per començar a treballar com a organització amb
perspectiva de futur: millor seguiment de les polítiques
educatives, salt qualitatiu en el desenvolupament d’algunes
campanyes concretes a universitats, com ara per la ggrr a tuïta
tuïtatt
del Tr anspor
lic a Bar
celona (arran d’aquest fet, s’han
ansportt Púb
Públic
Barcelona
realitzat millores en les targetes pels i les estudiants, si bé
sense recollir l’essència dels nostres plantejaments), o bé
l’organització des de la CEPC dels Congressos d’Estudiants de
Filologia Catalana a Mallorca i Tarragona.
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Durant aquest període, es decideix abordar la situació amb
l’organització principatina Alternativa Estel, única organització
a les aules amb qui avui per avui compartim un espai polític.
Des del naixement de la CEPC, aquesta ha sigut una qüestió
no resolta si bé si que treballada. La progressiva coneixença
entre la militància fruit de les propostes de treball conjunt o
aïsos Ca
talans
amb les diverses Tr obades d’Estudiants dels PPaïsos
Catalans
coorganitzades, junt amb un seguit de canvis protagonitzats
per ambdues organitzacions durant aquests anys, fan que la
situació, al nostre entendre, estigués més madura ara que no
ho hagués estat mai. És aleshores, al gener del 2004, i davant
d’una certa sensació d’impasse sense perspectiva de futur,
quan es llança una proposta de confluència orgànica que
segueix en camí. A grans trets, passa per fomentar des de les
respectives organitzacions el treball conjunt i començar a
debatre sobre les organitzacions ja existents quina organització
volem, per tal que sigui una futura Assemblea qui ratifiqui
aquest procés. Per part nostra, ens obrim a parlar de qualsevol
punt, si bé deixant clar que no tirarem endavant cap projecte
que ens suposi un retrocés en la feina feta fins aleshores. Avui
per avui, estem desenvolupant aquests punts en els espais
creats per a l’ocasió, i si bé no podem saber com acabarà tot
plegat, us podem assegurar que el nostre compromís ha sigut

Nou cur
curss, nous rreeptes
Arribats a aquest punt, ens resta fer balanç i concloure, tot i la
poca perspectiva temporal, que som una organització que ha
superat un naixement convuls, que ha aconseguit un relleu
generacional en la línia històrica, és a dir, disposar d’un perfil
de militància que, per una sèrie de motius, no ha fet el salt a
cap altra organització i que segurament és un dels pilars que
han fomentat un clima d’entesa, o de necessitat d’entesa, a
l’hora de treballar, i que protagonitza una lluita desagraïda
però constant al nostre espai, les aules.
Ara és hora, doncs, de consolidar guanys i perseguir nous
reptes: l’enèsima llei espanyola de Secundària, reforma de la
Ley de Ordenación Universitaria (LOU), l’elititzadora Llei
d’Organització Per la Recerca i la Innovació (LOPRI) del govern
francès, la imminent aprovació del Catàleg de Titulacions que
demana el Procés de Bolonya així com el futur dels anomenats
postg
postgrr aus
aus.
En la nostra darrera Assemblea Nacional, celebrada a Flix,
gies per aavvançar ca
metodologies
capp a una educació
hem fixat no
novves metodolo
xista, ca
talana i de qualita
púb
lica, popular
pública,
popular,, no se
sexista,
catalana
qualitatt que de ben
segur ben aviat donaran de què parlar. I tot plegat, des d’una
òptica netament nacional i revolucionària per tal d’assolir un
marc educatiu propi. És hora d’arremangar-se, veure fins on
hem arribat i de realitzar un punt d’inflexió. Volem construir
alternatives lluny de postures autocomplaents, i cap aquí
treballarem amb totes aquelles persones, organitzacions i
col·lectius que en tinguin ganes. Es presenta, doncs, «Tot un
futur per començar».

**Miquel ANDREU, Roger LóPEZ,
Mer
cè MAURI , octavi RUIZ
Mercè
notes
1

En llista conjunta amb Alter
na
Alterna
natititivva Estel
[Nota CEPC] PPodeu
odeu descar
-v
os el dar
descarrr e gar
ar-v
-vos
darrr er númer
númeroo a tr
traavés del wwee b de la
CEPC (www
.coor
dinador
a.net)
(www.coor
.coordinador
dinadora.net)
3
Trobada d’Estudiants Europeus, Barcelona, febrer del 2005, en el marc del Fòrum
Social de l’Educació. És en aquesta trobada on, entre d’altres, s’acorda el 17-N de
2005 com a data de mobilització conjunta en contra del procés de mercantilització
de l’educació.
4
R essaltar que en el cas de Bar
celona, com vvee sent ha
bitual, la con
tòria es
Barcelona,
habitual,
convvoca
ocatòria
r ealitzà des de la Pla
taf
or
ma Mobilitzador
ensa de la Uni
lica
Plataf
tafor
orma
Mobilitzadoraa en Def
Defensa
Univver sita
sitatt Púb
Pública
(PMDUP)
5
L’Educació és un Dr
et, no una mer
caderia
Dret,
mercaderia
caderia; va ser el lema sota el qual es va
mobilitzar als Països Catalans
2
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2006)

En tot cas, des de la CEPC s’aposta per jugar un paper de
segona fila en aquests espais, principalment per la
independència orgànica i per la consciència del nostre paper
d’organització transversal i amb un front de lluita prioritari al
qual abocar-nos, i perquè no dir-ho, per la percepció bastant
generalitzada d’estar realitzant una lluita concreta, amb més
o menys èxit, que no es percep en el dia a dia d’altres
organitzacions. Alhora, se superen intents de desprestigi o
directament fagocitació per part d’organitzacions juvenils amb
voluntat de satel·litzar la CEPC.

total. Tot i això, i en la línia descrita, nosaltres tenim l’obligació
de seguir treballant.

>>> Militants del BEI, L’ AEN i la CEPC (1999-

Relacions amb el mo
viment inde
pendentista
moviment
independentista
Des d’una perspectiva de moviment, s’inclouen nous espais
tradicionalment menys participats. Al Principat, i més
concretament a comarques de Barcelona, on desgraciadament
es canalitzen moltes de les dinàmiques «nacionals», es participa
amb més assiduïtat en les dinàmiques de l’Esquerra
Independentista. Aquesta tasca es fa sempre com a
complement de la lluita a les aules, i suposa, per tant, un
increment del volum de feina per a la militància. D’una banda,
és ara quan s’obté el ple reconeixement per part d’aquest
espai, fet que formalment, fins aleshores no s’havia obtingut,
tot i la variada plurimilitància de què disposem; una qüestió,
sigui dita, que ha generat perplexitat a bona part de la militància
sobre quins criteris se segueixen a l’hora de reconèixer la tasca
d’una organització com ara la nostra. D’altra banda, es valora
com un pas important de cara a plantejar el futur del panorama
estudiantil independentista i revolucionari.

25 anys a les aules
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La CEPC als Instituts,
un repte de present i de futir
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* Joaquim FRAMIS i AMA
TLLÉ, Eva LLABA
AMATLLÉ,
LLABATTA i GARCIA,
Francesc Joaquim MIRALLES i BoRRELL

D

esprés de l’Assemblea Constituent de Valls es va
continuar al País Valencià la línia organitzativa de l’AEN
amb assemblees de nucli, assemblees intercomarcals
(les noves Assemblees Territorials de Secundària) i
coordinadors d’àrea. Tot i que seguia existint la figura
coordinador de Secundària que s’encarregava d’organitzar
les assemblees intercomarcals, aquest primer any, la
coordinació no estava centralitzada en una sola persona sinó
que es disposava d’una comissió de Secundària i on seguien
encara les dinàmiques de l’AEN, per tal que el canvi fos gradual.
Les dinàmiques de treball del BEI es reproduïren de forma
similar al Principat.
A Mallorca, però, l’assemblea territorial de Secundària
s’expandí fins al punt d’aconseguir establir nuclis i contactes
regulars en bona part dels instituts de l’illa. Aquesta tasca fou
realitzada amb una notable autonomia respecte a l’assemblea
de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Durant els dos
primers cursos, s’edità el butlletí Rour
ouree, fet des dels instituts.
Encara era massa recent el naixement de l’organització i
tampoc no es disposava d’una conjuntura interna adequada
per la vertebració a nivell nacional; qüestions pendents de
resoldre’s i les dificultats per coordinar una activitat nacional
es posaven de manifest. També hi havia problemes estructurals,
com les dificultats per a consolidar les assemblees de nucli
any rere any més encara dins d’una organització nacional.
Així, el funcionament es limitava als nuclis intercomarcals forts
com el de la Marina i la Safor que treballaven plegats. Aquest
primer any es repetí el que s’anomenaven trobades per la
llengua a la Marina Alta, a Dénia, on es va voler donar continuïtat
a la realitzada l’any anterior a Pego, però de caire més intern.
Aquesta idea va néixer d’una intercomarcal forta amb nuclis
històrics com el de Gandia o Oliva i que vivia una certa expansió,
que arribà al nivell de tenir contactes a gairebé trenta instituts.
El treball aquest curs va anar dirigit a seguir la lluita contra el
«Distrito Único» i el «Decr
et d’humanita
ts» i es varen fer xerrades
«Decret
d’humanitats»
a diversos centres per presentar aquesta campanya. No
obstant, l’estiu immediatament següent a la fundació de la
CEPC es realitzà a Mallorca la primera Trobada nacional de
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Secundària que va permetre posar en contacte militants d’arreu
del país i engegar dinàmiques de treball conjuntes entre aquells
militants de la recent creada organització.
L’any següent tanmateix, al País Valencià, no va quallar cap
dels contactes que hi havia, i encara més, la crisi que va resultar
de la creació de la CEPC i altres aspectes conjunturals va fer
que la coordinació de Secundària quedara vacant i
desaparegueren la major part dels nuclis. Els dos únics nuclis
que continuaren la seva activitat amb xerrades i altres actes
foren el de Pego i un nucli de recent creació a Castelló de la
Plana. Al Principat la situació era similar, tot i que l’organització
comptava amb una assemblea territorial a Barcelona, que
agrupava cinc instituts, que cobria una de les mancances que
havia tingut el BEI en aquesta ciutat junt amb alguns nuclis
històrics (Valls, Olot, Girona). També varen crear-se nuclis a
diverses comarques com va ser el nucli de Palautordera, nucli
molt actiu en l’actualitat.
Pr
ada i les primer
es mobilitzacions nacionals
Proogr essi
essivv a rree vif
vifada
primeres
A poc a poc, però, aprenent dels errors comesos i assumint la
importància estratègica de la presència als instituts, s’anà
refent la situació i aparegué ja a la pràctica una coordinació
real gràcies a que comencés a funcionar de forma efectiva la
Secretaria Tècnica de Secundària (STS), prevista com a grup
de treball. Tot i que aquesta no va arribar a abastar tot el
territori i la relació amb els nuclis no va ser del tot fluida, si
que hi va haver però un contacte real entre militància d’instituts
i universitats. La realitat fou que les comarques centrals del
País Valencià treballaven per una banda coordinades per gent
de la Universitat de València (UV), mentre que la Universitat
Jaume I (UJI) es feia càrrec dels nuclis de Castelló. Al Principat,
la coordinació es realitzà bàsicament des de Barcelona.
L’existència de nuclis dispersos i desconnectats de la
organització, sumades a un cert tutelatge més que no pas a
oferir recursos dibuixaven una escassa implantació territorial
als instituts. Però a diferència del País Valencià el suport de
les universitats barcelonines no fou tant necessari per a
l’estabilització de Secundària, la qual on quallà, s’hagué
d’autogestionar localment amb l’ajuda i el suport de casals i
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entitats properes, i per la dinamització d’aquests per part de
militants d’universitats propers al nucli.

dinàmica de treball viable arreu del país i la concepció d’un
protocol bàsic d’actuació a l’hora de convocar una jornada de
lluita a l’ensenyament mitjà com aquella, va marcar un abans i
un després al si de la coordinació amb Secundària de
l’organització. A la vegada, el País Valencià, degut a la feina
feta, assumia la iniciativa de liderar les lluites a nivell d’instituts
dins de la organització.

El resultat d’aquesta tímida coordinació es va veure tant en els
actes contra la LOU als propis centres (assegudes, exposicions,
xerrades, aturades de classes) com amb la presència de militants
de Secundària a les manifestacions que es feren a diverses ciutats
dels Països Catalans (València, Castelló o Barcelona entre d’altres)
i també en la motivació que va portar a participar a la militància
més consolidada a la 1era Trobada d’Estudiants dels Països
Catalans a la Vall de Laguar.

A més, la campanya d’informació per a la mobilització
(xerrades, faxos als instituts...) va propiciar l’aparició de nous
contactes, que gràcies a l’esforç per donar veu als nuclis i a
dinàmiques com la de potenciar els debats sobre infrastructures
als centres i les actuacions a nivell local, varen quallar, millorant
de manera espectacular la salut de la implantació de
l’organització als instituts: La situació era la millor que s’havia
viscut mai al sud del Sénia, amb nuclis arreu del territori, molts
d’ells consolidats i treballant de manera autònoma i on seguia
respirant-se una major expansió. Al principat, es començaven
a tenir contactes de tot arreu i a obrir noves assemblees, com
ara al Maresme després d’uns inicis tímids. L’optimisme va
portar a que es presentara a l’Assemblea Nacional d’Elx una
nova proposta de funcionament de Secundària per tal de treure
un màxim profit a la situació d’aleshores. La nova distribució
que es plantejava era màximament funcional i per això va ser
aprovada, però tanmateix l’organització no era a la pràctica
tan madura com per portar-la a terme. S’hi observaven
mancances, les comarques del sud suposaven un buit que calia
resoldre, tornar a recuperar els instituts de Mallorca, l’expansió
i consolidació d’assemblees a moltes comarques del Principat
així com la coordinació entre el potent nucli de La Marina i
l’assemblea de campus de la UPV de Gandia que tot just
començava a funcionar.

Amb la campanya de la LOU s’aconseguí una xicoteta
expansió que es veié reforçada l’any següent amb la
consolidació definitiva de la Secretària Tècnica de Secundària
com a eina de coordinació. Aquest fou un moment important
per a Secundària a la CEPC ja que es començà a vertebrar de
manera nacional funcionant com sempre a nivell local i comarcal
però aconseguint arribar més enllà. Amb la conjuntura de
l’aparició de dues noves lleis promogudes pel PP, molt
controvertides, que afectaven directament l’ensenyament mitjà
(LLOCE i Llei d’FP
d’FP), aquest salt qualitatiu és va fer palès en la
presentació d’una campanya nacional de Secundària i l’execució
d’aquesta durant el curs. El clímax d’aquesta campanya va ser
bril de 2004 contra aquestes
la vaga que es va realitzar l’11 d’a
d’abril
dues lleis en que les manifestacions realitzades a les diferents
ciutats i viles del país reuniren a milers d’estudiants. Amb uns
resultats d’estudiants al carrer desiguals, per primer cop la
CEPC convocava per si sola una manifestació estudiantil
nacional als instituts, Barcelona inclosa. A més a més, aquella
diada tingué un bon ressò mediàtic. La redacció de documents
específics, el debat que es va obrir per tal de buscar una
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contra la imminent aplicació de L’ Espai
Eur
opeuD ‘ Ensenyament Superior
EuropeuD

La línia de treball per solucionar tot això es va encetar amb
una política d’expansió que es va desenvolupar amb el suport
d’un posicionament contra la Constitució Europea a banda i
banda del Sénia, un seguiment de les problemàtiques sobre
l’incompliment dels Pr
Proogr ames d’Ensen
d’Ensenyyament en Valencià
ensa
(PEV) i una mobilització conjunta amb la Pla
taf
or
ma en Def
Plataf
tafor
orma
Defensa
de l’Ensen
lic arreu del País Valencià.
l’Ensenyyament Púb
Públic
Al Principat, el treball iniciat des de principi de curs des de
la Secretaria Tècnica de Secundària amb coordinació amb els
diversos nuclis estesos arreu del territori permeté la realització
d’unes jornades de formació per a la militància de Secundària
que es realitzaren a la població de Valls. Tanmateix el treball
realitzat durant el curs 2004-05 al voltant de les campanyes
gánica de
Leyy Or
Orgánica
engegades respecte la negociació de la Le
Educación (L
OE) i altres relacionades amb la defensa de
(LOE)
l’ensenyament públic català permeteren la consolidació de
nuclis ja existents com els de la ciutat de Girona o Palautordera
i l’obertura de noves assembles en poblacions del primer
cinturó barceloní com Gramenet del Besòs on les diferents
organitzacions independentistes sempre havien tingut
dificultats per entrar-hi.
A València ciutat, on es va fer el seguiment del PEV de manera
més intensa i s’observaren alguns irregularitats esfereïdores,
es dugué a terme una campanya més a fons, amb comprovació
de la docència als centres, elaboració de manifestos i
convocatòria d’una concentració davant de la Conselleria
d’Educació i Ciència. Això també serví com a punt de partida
per elaborar la campanya pel batxillerat en valencià que es
duria a terme el curs següent.

nous nuclis com Santa Coloma de Farners, Cardedeu o Sant
Celoni entre d’altres, que van arribar a crear una assemblea
intercomarcal la qual portà una coordinació seriosa i productiva
de cara a la jornada del 17-N; la presentació de l’avantprojecte
de la LOE que acabava de publicar el PSOE i la imminent
Espai Eur
opeu d’Ensen
aplicació de l’Espai
Europeu
d’Ensenyyament Superior era motiu
més que suficient per treballar i molt, i aquesta feina es veié
reflectida en la convocatòria nacional, tant a Secundària com
a universitats d’una jornada de lluita el 17 de novembre. Milers
d’estudiants, moltíssims/es d’ells/es de Secundària varen eixir
al carrer per mostrar el seu rebuig a aquests plans, després
de fer més de 30 xerrades informatives sobre el tema arreu
dels instituts dels Països Catalans, especialment al País
Valencià. Més enllà de la imprescindible tasca de la Secretaria
Tècnica de Secundària, repartida arreu del país, la militància,
especialment en instituts on es duia cursos de bona feina,
assumia un paper actiu dins de la organització.

Un cr
eix
ement sostingut a mantenir
creix
eixement
L’èxit de la convocatòria va engrescar molta més gent:
aparegué una territorial de Secundària a les comarques del
sud coordinada per gent de la Universitat d’Alacant (UA), així
com nous nuclis en diferents comarques, arribant a la major
part del ter ritori valencianopar lant. Al Principat les
coordinacions realitzades amb la vaga per part dels nuclis de
Palautordera, Cardedeu i Sant Celoni (assemblea intercomarcal
del Baix Montseny-Vallès Oriental) desembocaren en una
coordinació quinzenal molt més fluida que els portarà a
l’organització de les primeres «jornades estudiantils»,
organitzades amb el supor t de la Secretaria Tècnica de
Secundària (STS), hereves de les antigues jornades de
formació de Secundària i que pretenien ser un punt de trobada
de tot l’estudiantat principatí. A Mallorca, apareixien nous
contactes amb ganes de militar així com a l’Anoia, a la Selva o
al Baix Ebre.

11 de maig del 2005,
2005 la CEPC va convocar una vaga a
L’11
l’ensenyament mitjà de les comarques valencianes, amb el
suport de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic
contra la subordinació de l’educació a les necessitats de
l’empresa i per l’augment de la despesa pública en educació i
la formació de persones crítiques. El resultat de la campanya
de preparació d’aquesta diada, foren, d’una banda les
manifestacions multitudinàries a València, Castelló i Ondara
(la Marina Alta) que tingueren un important ressò a la premsa
i d’altra banda la solució d’una mancança que es vivia des de
feia temps: l’aparició i integració en les dinàmiques de treball
de contactes de les comarques del sud.

També es reprengué el contacte amb sindicats com l’STEPV
i per engegar de nou la Plataforma en Defensa de
l’Ensenyament Públic per tal de reivindicar una escola pública,
laica i de qualitat enfront l’agressió que suposava la recent
aprovada LOE amb la intenció d’una continuïtat de cara al
futur. A més, la necessitat de continuar la campan
campanyya pel
ba
txiller
alencià s’ha vist reforçada per la problemàtica
batxiller
txilleraa t en vvalencià
lingüística de les comarques del sud i d’Alacant ciutat, pel que
es s’ha elaborat un document per presentar-lo a diversos
col·lectius per tal d’emprendre una campanya visual per la
matriculació en valencià als instituts.

Aquest darrer curs va començar ja amb una expansió més
que notable tant al País Valencià com al Principat, amb la qual
es recuperava presència a València ciutat i voltants, i s’obrien

***Joaquim FRAMIS, Eva LLABA
LLABATTA,
Francesc Joaquim MIRALLES
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>>> Militants de la CEPC (2000-2006)

El 17 de novembr
novembree de 2005 milers

cepc*
D ‘ Estudiants van pr
endr
er
prendr
endree el carr
carrer

*
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L’ Esdevenir de la coimissió de DoNES:
el treball feminista a la CEPC
25 anys a les aules

*Aur
ora MoRA i URBANo
*Aurora
Els inicis
L’any 2000 es va aprovar la ponència ideològica de la
Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. Un dels seus
objectius és la consecució «d’un ensenyament no sexista, que
elimine continguts i fórmules sexistes i que incloga el vertader
paper de les dones en la història. Un model educatiu que no
reproduisca els models masculí i femení tradicionals i potencie
la igualtat en el moment de triar els tipus d’estudis». La
importància de la coeducació està, doncs, afirmada en un
document nacional. La pregunta que ens vam fer anys després
algunes militants és: quin reflex hi té aquesta declaració
d’intencions a la pràctica? I de seguida trobem la resposta:
cap. Hem d’intentar canviar-ho.

tiu
Balanç aapr
pr
ximatiu
prooxima
Si bé és molt prompte per a fer un balanç del treball fet, podem
fer certes aproximacions. Tot i que s’ha de continuar treballant
de manera molt intensa en la vertebració de la comissió a
nivell nacional, ja es poden veure certs resultats. Des de l’any
2003, el discurs feminista s’ha convertit en un dels eixos
centrals de la CEPC. Així ho demostra el nostre periòdic,
L’Estaca , i les trobades d’estudiants organitzades amb
Alternativa Estel, en què, a través de xerrades i tallers hem
t» entre
tractat la coeducació i també les «polítiques d’igualta
d’igualtat»
dones i homes a les organitzacions estudiantils i juvenils. Hem
publicat un número important de dossiers sobre coeducació,
violència de gènere... Hem editat material antipatriarcal que
ha tingut una bona acollida dins i fora de la CEPC (samarretes,
enganxines...) i prompte tindreu un llibre a les mans amb
discursos i experiències feministes (nacionals i internacionals)
autoeditat per nosaltres1.

L’Assemb
lea Nacional de PPer
er
pin
yà
’Assemblea
erpin
pinyà
Era l’any 2003 i després de detectar una gran deficiència quant
al discurs i la pràctica feministes al si de la nostra organització,
ens vam presentar a l’Assemblea Nacional de Perpinyà amb un
document sota el braç que creava la modalitat de les comissions
de treball dins la nostra estructura organitzativa i que obria el
camí a la primera comissió: la comissió de gènere. Aquesta
estava formada per dones i per homes, però no era mixta: els
homes i les dones anaven per la seua banda a l’hora del debat
i la discussió, mentre que a l’hora de la coordinació dels actes
i campanyes, confluíem. L’intent d’innovar en la manera de
treballar (inspirada en els grups de discussió de la sociologia)
no va funcionar. El plantejament era prou maximalista i prompte
vam entendre que la manca de formació feminista era tan gran
que havíem de reestructurar la comissió fent passos més petits,
però també més ferms.
L’Assemb
lea Nacional d’Elx
’Assemblea
Després d’una intensa discussió, es va aprovar el document
que reestructurava la comissió de gènere i que la convertia en
una comissió exclusivament de dones, en què la formació
interna i la creació d’un discurs radicalment antagonista quant
a la qüestió de gènere era la màxima prioritat. Es va incidir en
la necessitat de fer campanyes feministes de caire nacional,
decidint que el curs 2004-2005 es dedicaria a la coeducació.

notes

***Aur
ora MoRA
***Aurora

>>> Militants de L’ AEN i CEPC (1999-2005)

Hem enfortit els nostres vincles amb organitzacions estudiantils
d’altres llocs del món per aprendre com tracten elles la qüestió
de gènere al seu si i intercanviar experiències. Hem participat
a la manifestació del 8 de març d’enguany a València, eixint a
l’endemà a les portades de tots els mitjans de comunicació
gràcies a una performance molt reivindicativa... En fi, poc a
poc anem fent camí. Sabem que aquest és molt llarg i no ens
podem aturar. El treball és dur però comencem a veure alguns
fruits i això sempre reconforta.

es les Dones
sos i pràctiques ffeministes
eministes d’Edicions
[Nota de la CEPC] Nosaltr
Nosaltres
Dones.. Discur
Discursos
de la CEPC. Llibre que ja podeu adquirir a través de la CEPC o descarregar-vos des
del següent enllaç: http://www.coordinadora.net/docs/20051215091736.pdf
2
[Nota de la CEPC] Aquest article ha sigut realitzat a finals del mes d’agost de l’any
2005 i per diversos motius no hem pogut ampliar-lo com deuríem.
1
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El desmantellament del model
educatiu de ’l Estat del Benestar

L

’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) és l’actual
cavall de batalla de la CEPC. Es tracta d’una reforma
d’àmbit europeu que es començà a gestar als anys 90 i
que a partir del curs 02-03 comença a desenvolupar-se de
manera progressiva als Països Catalans, primer a la Catalunya
Nord i posteriorment a la resta d’universitats.

dada esdevé colpidora si ens fixem que en un mateix sac entren
l’Estat espanyol, Suècia o l’Azerbaidjan, per posar tres exemples
ben diferenciats.

A la pràctica, i aquesta és la visió defensada fins ara des de
la CEPC, la conseqüència d’aquest procés és la liberalització
de les universitats: el finançament competitiu generador
d’universitats
de primera i de segona categoria, la gestió dels
A grans trets, aquesta reforma és un canvi radical del model
educatiu que coneixem. Emperò, malgrat els beneficis que, centres amb criteris empresarials, la devaluació o desaparició
segons els seus impulsors, se n’han de derivar (lliure mobilitat, de titulacions sota paràmetres mercantilistes o bé els filtres
homologació de titulacions i reforma pedagògica), la realitat d’accés econòmics en les especialitzacions. En clau nacional,
és ben diferent. En primer lloc, no s’ha tingut en compte en suposarà un retrocés en la situació del català i en la configuració
cap moment que dins d’aquest espai Bolonya, que engloba d’un currículum educatiu propi 1. Respecte a la reforma
una quarentena d’estats, existeixen sistemes educatius molt pedagògica, aquesta no és més que una cortina de fum per
diferenciats (abast o existència d’una xarxa pública, durada permetre l’entrada de models educatius virtuals dissenyats
dels estudis, capacitacions lingüístiques, nivell d’inversió pública per multinacionals que ja operen al món anglosaxó amb sucosos
envers el PIB, nombre d’estudiants universitaris, beneficis (valorats en 2 milions de dòlars anuals).
desenvolupament econòmic de cada estat, existència de
Amb l’EEES, ens trobem davant un nou repte. Per primer
nacions sense estat amb especificitats educatives). Aquesta
cop, en l’àmbit educatiu, no són els estats que impulsen a
través dels òrgans legislatius pertinents la reforma, sinó que
opea
es
hi participen també la Comissió Eur
Europea
opea, junt amb les cimer
cimeres
ministerials d’Educació
d’Educació. La LOU és un bon exemple de llei marc
en què, simplement a cop de decret, poden introduir-se tots

72

aquells aspectes més problemàtics.
Tot plegat, junt amb la política de
l’eufemisme i les mitges veritats, ha
ajudat a mantenir l’hermetisme al
seu voltant i a permetre que hi
prenguin part, de manera allunyada
a l’opinió pública, actors com ara
Or
l’Or
Orgganització Mundial del Comerç
(OMC) o diver sos lobbies
Eur
opean
empresarials com ara l’Eur
European
Round Table (ER
T)
(ERT)
T). I cal destacar un
fet a tenir present a l’hora d’entendre
les mobilitzacions i la tasca d’oposició a aquest procés: per
primer cop, una reforma educativa no és utilitzada per part
dels partits polítics, no s’aborda als par laments i
conseqüentment desapareix de l’opinió pública2.
Alhora, la reforma esdevé subtil, en primer lloc, per les crides
a les bondats de la integració europea on se’ns amaga que
aquesta és encapçalada pel neoliberalisme, com ens mostren
el seguit de reformes i propostes que se’ns presenten (Tractat
per una Constitució Europea, projecte de Directiva Bolkenstein,
el mateix Procés de Bolonya). I aquest model, no fa més que
constatar que amb l’estat de benestar, tot i que tímidament,
s’ha ampliat l’entrada de persones a les universitats públiques
mentre que, en paral·lel, el mercat de treball ha patit importants
variacions que requereixen nous models de treballadors que
no lliguen amb les persones que surten de les universitats.
Des d’aquesta concepció, la línia a seguir és fàcil: 1) Identificar,
reduir i eliminar les titulacions no rendibles en termes
econòmics, en què podríem encabir la darrera proposta per
reduir titulacions que afectava de manera especial al camp
dels estudis humanístics. 2) Establir mecanismes per tal de
reduir el nombre de persones amb una formació especialitzada,
com són els filtres econòmics i la separació de titulacions entre
Grau i Postgrau. 3) Introduir progressivament als centres
docents esquemes de gestió empresarial per dur a terme
aquests objectius, com fan progressivament les legislacions
educatives com la LOU3. I en darrer lloc, 4) adequar tot el
model educatiu, ja no les universitats, a aquesta finalitat, en
què la LOCE era un cas extrem. No podem obviar l’interès més
directe de les transnacionals que ja comercien amb serveis i
amb l’educació com s’ha comentat anteriorment.
Tot aquest model educatiu té un important efecte portes
enfora. Atreure les elits dels països en vies de desenvolupament
(siguin estudiants, sigui professorat) tot creant universitats
de primera dins de l’espai Bolonya mercès a d’altres que
esdevindran purament assistencials. Això permet, també, el
repartiment de rols dins del propi espai europeu. I en
perspectives de futur, la Unió Europea, encapçalada per la
Comissió Europea, doncs, crea els seus propis mecanismes

25 anys a les aules

de
supervivència
i
desenvolupament estenent la
seva influència en mercats que
considera propis. Respecte als
estats de la vella Europa, doncs,
aquests es vinclen a aquestes
demandes, sigui per una plena
identificació amb la reforma,
sigui per la seva necessitat de
reduir les seves despeses en
política social, com ara el
finançament de les universitats.
Totes aquestes iniciatives sempre s’han seguit, en el millor
dels casos, a remolc per part de la classe política catalana i,
en menor mesura, per part de l’Estat espanyol, acomplexat
encara pel seu petit paper com a actor polític. Menció a part
mereix l’Estat francès i el seu model jacobí, contrari a cedir
competències estatals, però decidit en el seu procés
d’anorreació cultural.
Als Països Catalans, no disposar de cap mena de mecanisme
de participació en els espais de decisió pot dificultar encara
més la nostra posició com a poble minoritzat. No podem oblidar
que, en termes de mercat, un fet com la llengua o la cultura es
conceben com un cost econòmic. I si aquest cost econòmic
esdevé elevat a l’hora d’implantar aquesta reforma (dificultats
per homologar títols, necessitat de traducció de materials,
dificultats d’encabir temaris dins de programes que es procuren
homogeneïtzar al màxim, dificultats per fomentar la mobilitat
de la comunitat educativa si es requereix una capacitació
lingüística), es proposarà simplement retallar-lo. Evidentment,
ni l’Estat espanyol ni el francès faran cap mena de defensa
dels nostres interessos o dels d’altres pobles.
Cal, doncs, seguir aquesta reforma i exercir de veu crítica
denunciant-ne l’abast a tots els espais que poguem. Per fer
això, però, més enllà de la tradicional activitat, ens cal dotarnos d’eines que ens permetin combatre aquest model així com
sumar esforços amb la resta de la comunitat educativa i del
moviment organizat en d’altres països. Ens hi juguem retrocedir
molts anys en les petites i insuficients conquestes socials.

notes

***Roger BUJoNS

1
PPer
er a més inf
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l’especial http://www
2
[Nota CEPC] Per tal d’entendre l’abast de les darreres manifestacions estudiantils
respecte la campanya contra la LOU, per exemple, aquesta dada és reveladora.
3
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essaltar aquest aspecte
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Glossari D ‘organitzacions
sitaria-OCEU
1. Acción Uni
Univv er
ersitaria-OCEU
sitaria-OCEU. Associació vinculada a l’extrema dreta que
fou present a diversos campus barcelonins durant la dècada dels 80, i fins
i tot dels 90, i arribà a aconseguir presència al Claustre.
2. AGIR
GIR. Organització estudiantil gallega present a universitats i instituts
que es defineix com a independentista, socialista i antipatriarcal, resultant
de la unió de diverses organitzacions estudiantils l’any 2000.

pendentista de Dr
et (BID)
16. Bloc Inde
Independentista
Dret
(BID). Col·lectiu de la UB que s’integrarà
a la CUI abans de l’assemblea constituent del BEI.
17. Bloc Nacionalista d’Estudiants (BNE)
18. Campus JJoov e. Organització d’estudiants del País Valencià lligada al PSOE,
d’on n’ha extret diversos quadres.

na
sitaria
3. Alter
Alterna
natititivv a Uni
Univver
ersitaria
sitaria. Associació d’extrema dreta creada a la UIB el
curs 91-92.

or
19. Col·lectiu FFor
oraa la Tuna
una. Col·lectiu de la Facultat de Farmàcia de la UB,
s’integrarà a la CUI l’any 1988.

na
4. Alter
Alterna
natititivva Estel
Estel. Organització sorgida arran d’una escissió del BEI a la
UAB l’any 1993. Inicialment pren forma com a col·lectiu d’estudiants.
Actualment, és present a diverses universitats i instituts del Principat, i
sobretot destaca per la tasca d’agitació a les aules. Es troba en procés de
confluència amb la CEPC.

pendentista de la FFaculta
aculta
or
màtica (CIFIB)
20. Col·lectiu Inde
Independentista
acultatt d’Inf
d’Infor
ormàtica
(CIFIB). Col·lectiu
de la UPC que s’integrarà a la CUI l’any 1988.

sita
lea d’Estudiants Inde
pendentistes d’Uni
sitatt (AEIU)
Assemblea
Independentistes
d’Univv er
ersita
5. Assemb
lea d’Estudiants Nacionalistes (AEN)
6. Assemb
Assemblea
7. Associació Balear d’Estudiants Uni
Univver
ersitaris
(ABEU). Associació
sitaris (ABEU)
d’estudiants conservadora present a la UIB el curs 91-92.
talana d’Estudiants (A
CE)
8. Associació Ca
Catalana
(ACE)
talun
9. Associació de JJoov es Estudiants de Ca
Catalun
talunyy a (AJEC)
(AJEC). Organització
d’estudiants principatina lligada al PSOE, amb escassa militància i afiliació,
especialment a les universitats, però que canalitza molts representants als
consells escolars.
10. Associació d’Estudiants Pr
Proogr essistes (AEP)
(AEP). Organització d’estudiants
principatina, amb presència a les universitats de l’àrea metropolitana de
Barcelona i a alguns instituts. Destaca per la tasca eminentment estudiantil.
Participa activament a la PMDUP.
UIB). Associació
sitaris de les Illes Balear s (A
11. Associació d’Uni
d’Univver
ersitaris
(AUIB).
d’estudiants ecologista i d’esquerres, creada a la UIB l’any 91-92.
12. Bar
Barrr a Lliur
Lliuree . Col·lectiu de l’escola d’Enginyeria de la UPC que s’integrà
a la CUI l’any 1988.
mana
ts (BEA)
er
(BEA). Organització estudiantil valenciana
13. Bloc d’Estudiants Ag
Ager
ermana
manats
que es defineix d’esquerres, nacionalista i progressista, nascuda a principis
dels vuitanta. Actualment amb presència a diferents universitats.
pendentistes (BEI)
14. Bloc d’Estudiants Inde
Independentistes
pendentista de Biològiques (BIB)
15. Bloc Inde
Independentista
(BIB). Col·lectiu que s’integrarà
a la CUI abans de l’assemblea constituent del BEI.

Lleggona
ona. Col·lectiu de la Universitat Jaume I de Castelló
21. Col·lectiu La Lle
que s’incorporà a l’AEN l’any 1989 i esdevindrà la primera assemblea estable
en aquesta universitat
AN)
sitari Andr
eu Nin (CU
ersitari
Andreu
(CUAN)
AN). Associació estudiantil de la
22. Col·lectiu Uni
Univv er
Universitat Rovira i Virgili durant els anys 90 que s’integrarà a la CEPC a
l’Assemblea Constituent de Valls, si bé no hi haurà continuïtat per manca de
relleu generacional.
sitari Inde
pendentista d’Industrials (CUII)
23. Col·lectiu Uni
Univv er
ersitari
Independentista
(CUII). Col·lectiu
de la UPC que s’integrarà a la CUI abans de l’assemblea constituent del
BEI.
sitari Inde
pendentista de Químiques (CUIQ)
24. Col·lectiu Uni
Univv er
ersitari
Independentista
(CUIQ). Col·lectiu
de la Universitat de Barcelona que s’integrarà a la CUI abans de l’assemblea
constituent del BEI.
pendentistes d’Instituts (CCII)
Independentistes
(CCII).
25. Col·lectius Inde
dinador
leas y Escuelas de FFacultad
acultad (CAEF)
Asambleas
(CAEF).
26. Coor
Coordinador
dinadoraa de Asamb
Col·lectiu heter ogeni nascut a les universitats de Madrid. Fou un
impor tant agent mobilitzador contr a la LOU, i pioner a l’Estat espanyol
en l’elaboració d’un discurs antagonista i omnicompr ensiu respecte a
la lluita de l’ensenyament públic contra el capitalisme global. Tradicional
contacte de la CEPC.
dinador
aís Valencià
27. Coor
Coordinador
dinadoraa d’Estudiants del PPaís
alencià, plataforma impulsada des
d’ACPV a principis dels anys 90, que aplegava diferents organitzacions
d’estudiants progressistes de les comarques valencianes.
dinador
sita
(CEUB).
28. Coor
Coordinador
dinadoraa d’Estudiants de la Uni
Univver
ersita
sitatt de Bar
Barcelona
celona (CEUB)
Coordinadora estudiantil que protagonitzarà a principis del 1980 les
mobilitzacions contra la Llei d’Autonomia Universitària (LAU) a Barcelona;
la seva àmplia hetereogeneïtat provocarà un seguit de tensions que
desembocaran en la creació de l’AEIU poc després.
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dinador
aïsos Ca
talans (CEPC)
29. Coor
Coordinador
dinadoraa d’Estudiants dels PPaïsos
Catalans
dinador
sitària Inde
pendentista (CUI)
30. Coor
Coordinador
dinadoraa Uni
Univv er
ersitària
Independentista
(CUI). Nom sota el qual
s’aplegaren l’any 1988 un seguit d’organitzacions del campus universitari
de l’Avinguda Diagonal de Barcelona. Posteriorment, amb gent de la UAB,
configur aran les primeres assemblees del Bloc d’Estudiants
Independentistes (BEI).
si (CSC)
31. Cunsulta di Studenti Cor
Corsi
(CSC). Organització estudiantil corsa que
entaularà contactes amb l’ACE a mitjans 90.
ont
32. Daz
Dazont
ont. Organització estudiantil bretona que entaularà contactes amb
l’ACE a mitjans 90 així com amb l’AEN posteriorment.
Independentistas
pendentistas. Associació gallega d’estudiants que
33. Estudantes Inde
pendentistas
mantindrà contactes amb l’ACE a mitjans 90 i posteriorment amb l’AEN.
Una de les diverses organitzacions que l’any 2000 donaran lloc a AGIR.
34. Estela d’OC-MEDOC
d’OC-MEDOC. Organització estudiantil occitana que entaularà
contactes amb l’ACE a mitjans 90.
pendència (EPPI)
35. Estudiants Pr
Proo gressistes per la Inde
Independència
(EPPI). Col·lectiu de la
facultat de Física de la UB integrant de la CUI.
ació Nacional d’Estudiants de Ca
talun
36. Feder
ederació
Catalun
talunyy a (FNEC)
(FNEC). Organització
estudiantil nascuda el 1932 de la mà, entre d’altres, de Batista i Roca.
Reconstituïda l’any 1985, després d’un temps de destacada presència.
Propera a CDC, actualment és una organització residual.
entu PPaolina
37. Ghjuv
Ghjuventu
aolina. Organització estudiantil corsa que entaularà
aolina
contactes amb l’ACE a mitjans 90.
up d’Estudiants RRee volucionaris (GER)
38. Gr
Grup
(GER). Organització estudiantil
impulsada als anys 70 pel PSAN.
up Socialista Uni
sitari (GSU)
39. Gr
Grup
Univv er
ersitari
(GSU). Vinculat al PSOE, existí a la UIB de
manera efímera i desaparegué l’any 1985.
ups pr
pendència de Ca
talun
40. Gr
Grups
proo Inde
Independència
Catalun
talunyy a (GIC)
(GIC). Organització estudiantil
dels anys 70.

25 anys a les aules

lica (PMDUP)
taf
or
ma Mobilitzador
ensa de la Uni
sitatt Púb
Pública
(PMDUP).
44. Pla
Plataf
tafor
orma
Mobilitzadoraa en Def
Defensa
Univv er
ersita
sita
Plataforma d’estudiants que sorgeix el curs 95-96 davant de la ratificació
del tractat de Maastricht per par t de l’Estat espanyol. Aplega col·lectius,
organitzacions i assemblees d’estudiants. De voluntat principatina, d’uns
anys ençà és el marc mobilitzador de totes les lluites universitàries a
Barcelona.
OSSO)
45. R adikal On Socialistisk Student Or
Orgganisasion (R
(ROSSO)
OSSO). Organització
estudiantil noruega especialment present a la Universitat de Bergen, ciutat
en què va tenir lloc el Fòrum Europeu de l’Educació de maig del 2005.
Qüestiona el sistema organitzatiu tradicional a les facultats d’aquell país
en què els estudiants estan obligats a afiliar-se a un sindicat oficialista.
Rosso es declara heterogeni (amb afinitats no només socialistes en el seu
si sinó també comunistes, anarquistes, pacifistes, feministes, etc.) i té en
l’activisme la seva principal forma de treball.
46. Sa Sar
Sarggantana. Col·lectiu en defensa del territori i la cultura de les Illes
Balears, format, sobretot, per estudiants mallorquins afincats a Barcelona.
to de Estudiantes
47. Sindica
Sindicato
Estudiantes. Organització estudiantil espanyola d’escassa
militància i sense presència a les aules. La seva principal tasca és
l’organització unilateral de vagues periòdiques als instituts sempre que es
promouen iniciatives de base. Juga una funció desmobilitzadora sota un
discurs populista mercès també als mitjans de comunicació. Basa aquesta
tasca en fer-se seus els representants estudiantils als consells escolars.
to de Estudiantes Canario
48. Sindica
Sindicato
Canario. Organització estudiantil canaria,
nascuda el curs 89-90, amb presència a universitats i instituts. Des de
l’assemblearisme, i des d’una perspectiva d’esquerres i nacionalista, treballa
per la transformació del model educatiu. Realitzà importants lluites contra
la LOU.
49. SUD-étudiants
SUD-étudiants. Organització estudiantil francesa provinent d’una escissió
del sindicat estudiantil jacobí UNEF. Organització amb la qual tant des de
l’ACE com de la CEPC s’hi han mantingut contactes esporàdics per la seva
presència a la Universitat de Perpinyà.
50. Union Na
tionale des Étudiants de FFrrance (UNEF)
Nationale
(UNEF). Principal organització
estudiantil francesa, vinculada al PSF i altament jacobina. Manté certa
presència a la Universitat de Perpinyà.

tzaleak (IA)
Ikasle Aber
Abertzaleak
(IA). Organització estudiantil de l’esquerra abertzale,
41.Ikasle
nascuda l’any 1980, amb presència a universitats i instituts de tot Euskal
Herria. Presents a totes les grans lluites estudiantils.
42. Melik
Melik. Col·lectiu estudiantil de la UPV de mitjans anys 90.
(OU). Col·lectiu de la Facultat de
43.
Orgganització Uni
Univver
ersitària
Or
sitària (OU)
Farmàcia de la UB. S’integrarà a la CUI abans de la creació del BEI.
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Intr
oducció: eexplicació,
xplicació, oríg
ens i pr
esent
Introducció:
orígens
present
Són quarts de nou del matí, hi ha gent a les dutxes i un grup
de persones comencen a organitzar les taules i a preparar
l’esmorzar pel centenar llarg de persones d’arreu dels Països
Catalans que s’ha agrupat. Després d’esmorzar es dividiran
per anar-se’n als diferents tallers i xerrades, participaran en
els debats, uns altres aniran al pavelló municipal on es passaran
el dia preparant-ho tot per al concert de la nit. A les sales
equipades amb ordinadors, projectors i equips de so van
passant diferents ponents, es parla de llengua, de la
privatització de l’ensenyament, de models organitzatius, de
transgènics, de gènere, de repressió...
Tots ells i elles són estudiants que comparteixen durant
alguns dies experiències, projectes i somnis, som en una vila
dels Països Catalans i s’hi fa una Trobada d’Estudiants.
Els orígens immediats de les actuals Trobades d’Estudiants
els podem situar en el període 96-00, quan es dugueren a
terme diverses trobades de Secundària i d’universitats on van
participar membres del BEI i de l’AEN. La I Trobada de
Secundària BEI-AEN, que va tenir lloc a Figueres-Roses (Alt
Empordà) i la II Trobada de Secundària a La Murtera (Mallorca),
influirien de manera important en la generació dels iniciadors
del projecte de la CEPC però també en la generació que els
prengué el relleu.
Del present podem dir que les Trobades d’Estudiants dels
Països Catalans de les quals parlarem més endavant s’han
configurat com una realitat que agrupa anualment centenars
d’estudiants d’arreu dels Països Catalans i d’altres nacions en
un marc de formació i intercanvi de qualitat.
Geo
ia i cr
onolo
gia aapr
pr
Geoggr af
afia
cronolo
onologia
prooximada.
Per parlar de cronologia i de geografia, cal entendre les
trobades d’estudiants com un element més inserit en la
dinàmica nacional de les organitzacions, per això s’han posat
també les Assemblees Nacionals com a element referencial.
Com podem veure, al mateix moment que es va estabilitzant la
nova estructura (la CEPC), és a dir a partir del segon-tercer
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any de funcionament, el calendari anual es va configurant
entorn a dues grans trobades nacionals. Una a la tardor política
i interna (l’Assemblea Nacional) i una a la primavera formativa
i oberta (la Trobada de Formació/d’Estudiants). L’element
territorial hi serà sempre present, buscant una capacitat de
mobilitat que permeti de tenir un funcionament equilibrat i
homogeni en tota la nostra geografia.
Les Tr obades de Secundària
Les Trobades de Secundaria que es desenvoluparen en el
període 96-00 tenen una importància especial en dos sentits.
Una gran part de la militància que va prendre el compromís de
tirar endavant l’organització en moments de gran complexitat
i inestabilitat interna van fidelitzar-se com a militants de l’AEN
i el BEI com a estudiants de Secundària. Van conformar, a
més, una base formativa que ha servit a moltes de les persones
que més endavant participaran en l’organització de les
Trobades d’Estudiants dels Països Catalans. Una lectura
obligada de tot això és adonar-se de com és d’important per
fidelitzar el compromís entre les noies i nois de Secundària el
fet de crear espais com van ésser en aquell moment aquests
marcs. La CEPC ben segur que no malgastarà recursos
destinant-los a iniciatives com aquestes.
or
mació
Les Tr obades de FFor
ormació
Les Trobades de Formació foren dissenyades en el seu moment
com una iniciativa nacional anual que complementés els debats
de l’Assemblea Nacional i que incorporés elements nous a
través de la participació de ponents, etc. Es va desenvolupar
una Trobada amb gairebé un centenar de participants a
Roquetes el 2002. La col·laboració amb les entitats locals fou
un cop més fonamental i serví per entrar en contacte amb els
vessants estudiantils i juvenils del moviment popular en Defensa
de les Terres de l’Ebre. Però a partir de l’acostament creixent
amb bona part de la militància d’Alternativa Estel i la
col·laboració de les respectives àrees de formació, les Trobades
de Formació de la CEPC es veuran superades per un projectes
més nou i ambiciós: les Trobades d’Estudiants dels Països
Catalans.

*
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25 anys a les aules

Comença a prendre cos un projecte seriós que preveu una
mobilitat important de persones en el territori, un volum de
recursos important, continguts formatius de qualitat, una
col·laboració estreta amb la gent, les entitats i les institucions
del territori.
L’any següent (2004) es desenvoluparà a Sallent (Ba
(Bagges) la
II Tr obada d’Estudiants dels PPaïsos
aïsos Ca
talans
Catalans
talans, que duplicarà la
grandària de l’esdeveniment superant els dos centenars de
persones i amb un elevat grau de col·laboració amb les
institucions i entitats locals i comarcals. Vindran dos busos de
València i Alacant, i un de Barcelona. Desenes de participants
seran per primer cop estudiants no vinculats amb les
organitzacions promotores; es comença a configurar un nou
model de Trobada més obert a l’estudiantat català, al moviment
estudiantil i al món educatiu en general. Els carrers de Sallent
s’ompliran amb una nova riuada d’estudiants. Els equipaments
municipals i de les entitats acolliran debats, tallers, campaments
i concerts. La mercantilització del món educatiu, la convergència
europea, el gènere, les qüestions ambientals, l’armamentisme,
la llengua, les lluites d’altres pobles, les noves tecnologies i
també els debats organitzatius i de moviment seran els
protagonistes. De nou un concert autogestionarà part de la
Trobada.
El 2005 tindrà lloc la III Tr obada d’Estudiants dels PPaïsos
aïsos
talans a les Bor
rigues) amb una
Catalans
Borgges Blanques (les Gar
Garrigues)
Ca
assistència similar a l’anterior. Es continuen desenvolupant els
mateixos eixos quant a continguts, amb incorporacions sobre
marxisme, coeducació, història de l’independentisme, crítica a
la ciència actual, etc. Amb la III Trobada podem dir que es
consolida un projecte, en el qual una nova generació ha pres el
relleu en l’organització.

Un cop estabilitzat el projecte podem veure que inclou uns
quants elements importants: continguts de qualitat, participació
creixent i obertura progressiva a l’estudiantat, autogestió,
intercanvi, col·laboració i respecte envers les entitats i les
institucions locals i comarcals, territorialitat i accessibilitat,
voluntat de superació i creixement i serveis cada cop més
complets.
Ref
le
xions i pr
ojecció de futur
efle
lexions
projecció
Les Trobades d’Estudiants s’han desenvolupat des de sempre
a la CEPC recollint les experiències prèvies del BEI, l’AEN i
l’ACE. S’han anat adaptant a les necessitats que la nova
estructura ha requerit. Val a dir que iniciatives com els
Congressos d’Estudiants Bascos, els Fòrums Socials Europeus
i altres elements van donar idees, objectius i horitzons a les
nostres trobades.
Les Trobades foren ideades com un producte transitori entre
unes experiències molt endogàmiques, però amb importants
valors, cap a una nova idea molt més madura. Crear un espai
on les nostres organitzacions poguéssim, alhora que proposar
elements per a l’autoformació de la militància, crear un marc
unitari de trobada entre l’estudiantat crític, que com més massiu
fos, més legitimat estaria per representar la veu d’un ampli
sector dels estudiants dels Països Catalans. Un marc que seria,
a més, un motor en si mateix de creixement i vertebració de
les organitzacions i el moviment.
A l’esquena, les generacions actuals i futures tenen
l’experiència del que ja s’ha fet fins ara, només d’aquestes
dependrà el futur. Però amb ambició i un esforç eficient, segur
que es pot fer créixer aquest projecte fins a fer-lo molt més
participatiu i obert. El repte serà desenvolupar aquesta potent
eina de socialització de les nostres propostes i lluites dins el
moviment estudiantil català.
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Les Tr obades d’Estudiants
dels PPaïsos
aïsos Ca
talans;
Catalans;
el pr
ojecte i les edicions rrealitzades
ealitzades
projecte
Aquesta iniciativa neix de la col·laboració de la CEPC amb
l’AE, i com a herència històrica de les nombroses
experiències que s’havien desenvolupat amb anterioritat.
A finals del 2002 una comissió amb participació de
gairebé totes les univer sitats catalanes, i de
l’ensenyament secundari, comença a organitzar la I
Tr obada d’Estudiants dels PPaïsos
aïsos Ca
talans
Catalans
talans. S’agruparan
un centenar llarg d’estudiants al Càmping La Guard de
La Vall de la Guar
Guardd (Marina Alta) amb autocars que vénen
des de Catalunya Nord i Ponent i desenes de places en
els vaixells Mallorca-Dènia i Eivissa-Dènia. S’hi realitzaran
més de vint tallers i xerrades de temàtica diversa. Alhora es
finançarà gran part de la Trobada amb un gran concert.

*
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Tot un Futur per Començar

a fa 5 anys! No han estat uns anys fàcils, i les persones
que hi heu passat ho deveu conèixer, però amb molts
esforços abocats curs rere curs i constants relleus
generacionals, creiem haver assolit d’un temps ençà allò que
majoritàriament s’esperava. Des d’aleshores, diverses
generacions hem normalitzat una eina per al conjunt dels i les
estudiants, situant-la en un primer pla d’Oriola a Perpinyà, per
la defensa dels drets dels i les estudiants i la lluita per un nou
model educatiu. En tot cas, considerem que la CEPC ha
d’esdevenir una eina per als centenars de milers d’estudiants
dels Països Catalans, i que això passa, lluny de postures
autocomplaents, per aprofundir en tots els fronts: agitació,
formació, lluita institucional, creació de discurs i opinió, cohesió
nacional i dinamització del moviment estudiantil. Creiem també,
que tot aquest treball ha de ser desenvolupat als nostres
centres d’estudi, que és l’espai on podem assolir resultats
immediats i transformadors.

ha optat des del nostre naixement per una política sistemàtica
de pals a les rodes, de manera més o menys visible. Qüestions,
en tot cas, que no és a nosaltres a qui pertoca solucionar, ja
que creiem acomplir, de la millor manera que podem, amb la
nostra aportació, esdevenint un espai de lluita per a persones
de procedència diversa que dins de la CEPC se senten còmodes
fent feina, amb tot el debat que s’escaigui, i que s’identifiquen
amb aquest projecte per tal d’avançar en la transformació del
sistema educatiu. I nosaltres tenim ben clar que és la tasca
desenvolupada respecte a aquesta qüestió l’única per la qual
permetem ser jutjats.
Tornant, però, a allò que ens ocupa, que és la CEPC, unes
generacions l’han imaginat, altres l’han ideat i concretat, altres
l’han consolidat orgànicament i recentment d’altres l’estem
procurant engrandir i dotar d’una major presència i eficàcia.
És ara, doncs, que ens pertoca fer un nou pas, i aquest no és
altre que dotar de contingut real les nostres propostes: una
educació púb
lica, popular
talana, no se
xista i de qualita
pública,
popular,, ca
catalana,
sexista
qualitatt . I
creiem, a causa del bagatge recollit, que estem capacitats i
capacitades per acomplir-ho i cap aquí ens dirigim, però hem
de dir que no ens hi dirigim tots sols.

Com haureu vist, també, des de la CEPC creiem haver heretat
un seguit de trets distintius de cadascuna de les organitzacions.
La qualitat i rigurositat del BEI en la seva tasca sindical, la

Apr
ofitem les darr
er
es línies per dir,
Aprofitem
darrer
eres
des del ple convenciment, que juntes i junts
tenim molta feina, moltes coses a aportar i
moltes victòries a assolir en la construcció
de L’ ESCoLA CA
CATTALANA com via
impr
escindible per avançar cap al nostr
imprescindible
nostree
L’ Allibermant Oersonal, Social i Nacional

Altre cop, en sintonia amb les peculiaritats dels ritmes
estudiantils, se’ns obre un nou repte. Aquest curs 05-06 tindrà
una culminació especial, com és la definitiva confluència entre
oper
la CEPC i l’organització Alternativa Estel. Una pr
proper
operaa
Assemb
lea Constituent donarà lloc a una no
orgganització
Assemblea
novva or
estudiantil i s’aconseguirà per primer cop en molt de temps
que l’esquerra independentista disposi d’una sola organització
a les aules. És, doncs, un fet històric que requereix que tots i
totes, estudiants i no estudiants, tanquem files, estiguem a
l’altura de les circumstàncies i en prenguem exemple. Per les
mateixes vicissituds del moviment, així com de l’elaboració
d’aquest llibre, hem preferit passar de puntetes aquesta qüestió
fins que la cosa ha estat prou avançada, i esperem que tots i
totes us quedeu amb les reflexions següents.
Amb la imminent confluència orgànica s’obre una nova etapa
respecte a la lluita a les aules, en què l’organització resultant
d’aquest procés, des de la seva estricta sobirania i
independència com un dels pilars fonamentals, ha de saber
aprofitar-se dels diversos perfils militants dels quals disposarà,
de crear un ambient de treball respectuós i d’exprimir tot el
seu potencial. La unificació de diverses assemblees de centre,
la possibilitat de sumar els respectius bagatges històrics,
l’eliminació del solapament d’esforços i l’augment, de manera

tasca en condicions molt adverses duta a terme per l’ACE des
de Perpinyà, la preocupació per una militància formada i
participativa de l’AEN o la voluntat de potenciar un nou front
de lluita per part de l’independentisme combatiu des de l’AEIU.
També hem patit, però, les principals problemàtiques, certa
fragilitat a causa dels constants relleus i els sempre insuficients
recursos humans i materials, així com les relacions més o menys
tumultuoses que aquestes organitzacions han mantingut
respecte al Moviment Català d’Alliberament Nacional, fos
l’anteriorment conegut com a independentisme combatiu, sigui
l’anomenada Esquerra Independentista d’hores d’ara.
Desgraciadament, més d’un cop s’ha interferit i no respectat
la nostra activitat. A l’altra banda, també l’esquerra nacional
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considerable, del nombre de militància ha de comportar una
millora en l’activitat feta així com un impuls que ens permeti
multiplicar la nostra presència als instituts d’arreu de les
comarques. Una qüestió, sigui dit, a la qual estem obligats i
obligades per tal de poder fer front a l’envestida del
neoliberalisme així com a les polítiques uniformitzadores dels
estats espanyol i francès.
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tèrbol atzur
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de ser
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Per nosaltres, és hora de tancar velles disputes, la majoria
de les quals sovint sense gaire base teòrica, i de traçar un
projecte a curt, mitjà i llarg termini. És l’hora, doncs, de les
persones compromeses en la lluita contra el capitalisme i el
patriarcat, de les persones desitjoses de dotar el moviment
estudiantil d’eines sòlides per aprofundir en l’autoorganització
i la participació en el disseny i gestió dels centres educatius.
És l’hora de fer una feina seriosa, diària, crítica, ferma, humil,
responsable, amb voluntat d’incidència i amb visió de futur,
des d’una perspectiva independentista i desacomplexadament
revolucionària. Aquesta és l’aportació que volem i hem de fer
als Països Catalans així com a la resta de l’independentisme
combatiu en el llarg camí cap a la independència i la justícia
social en una societat sense classes.
Aprofitem les darreres línies, doncs, per saludar la militància
na
d’Alterna
natititivva Estel des del ple convenciment que junts i juntes
d’Alter
tenim molta feina a fer, moltes coses a aportar en la nostra
pràctica i moltes victòries a assolir per a la construcció de
l’escola catalana com a via imprescindible per avançar cap al
nostre alliberament personal, social i nacional.
Arribats a aquest punt, i donant les gràcies de nou a totes
les persones que ens heu ajudat a tirar aquest recull endavant,
només ens resta dir que ens trobareu a les aules. Nosaltres, ja
fa temps que «Hem decidit fer alguns canvis» i cap aquí ens
dirigim conjuntament amb la militància d’Alternativa Estel i amb
totes aquelles altres persones, organitzacions i col·lectius
interessats en treballar en la mateixa direcció.
Països Ca
talans
Catalans
talans,, març de 2006.
aïsos Ca
talans (CEPC)
Coor
dinador
Coordinador
dinadoraa d’Estudiants dels PPaïsos
Catalans
www.coordinadora.net
cepc@coordinadora.net
edicionscepc@coordinadora.net
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aquest llibr
llibree es va tancar
el març de 2006 als PPaïsos
aïsos Catalans.
Visca La Terra.
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