
AssumpteComunicat de la Facultat de Filosofia i Lletres De Deganat de Filosofia i Lletres 
<dg.lletres@uab.cat>  DataDijous, Maig 29, 2008 7:32 pmPer a difusio-l@llistes.uab.cat  

 

Comunicat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
UAB a tota la comunitat universitària  
   
Avui dia 29 de maig a les 11.30 estava convocada la reunió constitutiva de la nova 
Junta Permanent sorgida de la Junta de Facultat del dia 23 de maig.  
   
A les 11.15 aproximadament, part de l'equip de Deganat (la secretària, la seva 
auxiliar administrativa, una persona de SLIPI i la vicedegana de Relacions 
Institucionals) estaven acabant de distribuir la documentació pels assistents a la 
reunió. En aquell moment, han començat a entrar a la Sala de Juntes un grup 
nombrós d'estudiants amb una pancarta i un megàfon. Tant la secretària com la 
vicedegana els han dit que les persones convocades encara no podien entrar i que 
havien d'esperar un moment a què s'acabés de posar la documentació, i que els 
membres a Junta s'han d'identificar primer a la porta, on la secretària apunta als 
assistents per fer l'acta corresponent i per comprovar que hi ha quòrum. Sense fer-
ne cas, han continuat entrant més d'una cinquantena de persones (a la Junta 
Permanent hi ha 26 membres electes del sector Estudiants) sense identificar-se i, 
drets al voltant de la taula de reunions, han mantingut el següent intercanvi verbal:  
   
-una de les persones presents ha dit que els assemblearis de Lletres s'havien 
assabentat que no tots els membres de la Junta del sector estudiants pensaven 
votar en contra de l'aprovació dels plans presentats a votació  
   
-una altra de les persones presents ha dit en veu alta que això no es podia 
permetre i que s'havia d'impedir de totes passades que la nova Junta es constituís 
i, en conseqüència, es quedaven tots dins de la Sala de Juntes de la Facultat  
   
Mentrestant, han entrat dos professors membres de la Junta i s'han assegut, però 
atès que la Sala estava ocupada, la secretària del Deganat ha vingut a avisar a 
aquests professors i a la vicedegana que eren dins es dirigissin al llindar de la 
porta.  
   
La Degana es trobava al llindar de la porta amb molts dels membres de la Junta 
que s'estaven identificant per poder entrar a la reunió. La Degana, veient la Sala 
ocupada, ha demanat al Secretari de la Facultat que verifiqués si hi havia quòrum 
per constituir la nova Junta. En constatar que s'havien identificat fins a 39 
persones, la Degana ha declarat constituïda la nova Junta i, atès que no es podia 
celebrar la reunió normalment, ha informat que la sessió de la Junta continuaria 
demà divendres a les 12 del migdia a la Sala de Juntes del Rectorat i que tots els 
membres en rebrien comunicació escrita durant el dia d'avui.  
   
Immediatament després de la constitució de la Junta, les persones que ocupaven la 
Sala de Juntes han sortit i han increpat la Degana afirmant que la constitució era 
il·legal i demanant la seva dimissió a crits. La Degana i l'equip de Deganat, 
acompanyats per un nombre important de professors membres de la Junta, s'han 
dirigit al Deganat per valorar la situació. Les persones que ocupaven la Sala, al crit 
de 'Al Deganat', també s'hi han adreçat, i han ocupat tot el passadís cridant 
contínuament. La Degana, l'equip i diversos professors estaven reunits quan el cap 
dels serveis de seguretat de la UAB ha ordenat que es tanqués la porta del Deganat 
atès el risc que suposava l'aglomeració de persones cridant, xiulant i donant cops a 
l'altra banda de la porta.  
   



Al cap d'uns moments, el cap del SLIPI ha comunicat telefònicament a la Degana 
que totes les persones concentrades al passadís volien entrar al despatx de la 
Degana a parlar amb ella. La Degana ha contestat que rebria a 3 estudiants 
membres de la nova Junta per escoltar el seu punt de vista, possibilitat que han 
rebutjat repetidament.  
   
Els crits, xiulets i cops han augmentat fins el punt que les persones que eren al 
passadís han rebentat la porta del Deganat i l'han ocupat per la força, sense deixar 
de cridar i apropar-se físicament a la Degana i a la resta de membres de l'equip i 
professorat que hi havia a dins.  
   
La Degana ha intentat obrir un debat amb ells sense aconseguir-ho perquè 
demanaven constantment que la Degana declarés il·legal la constitució de la nova 
Junta i dimitís. Durant tota l'estona han estat fent fotografies amb els telèfons 
mòbils i gravant amb càmera de vídeo.  
   
Al cap de poc temps, ha arribat al Deganat el Rector de la UAB que, juntament amb 
la Degana, ha intentat dialogar amb els ocupants, els quals han demanat, en 
primer lloc, la dimissió del Rector i, literalment, la "destitució" de la Degana.   
   
Els ocupants del Deganat han adduït que la convocatòria no s'havia fet dins del 
termini legal, sense haver impugnat, però, la convocatòria en el moment en què 
fou realitzada, després que la Degana hagués consensuat amb els representants de 
l'Assemblea de Lletres que la constitució de la Junta es faria en període lectiu. Per 
satisfer aquesta petició i d'acord amb ells, es va triar el penúltim dia de classes del 
curs acadèmic (avui, 29 de maig).  
   
D'altra banda, els ocupants del Deganat han adduït que la reunió de constitució de 
la nova Junta no era legal perquè no s'havia fet dins de la Sala, sense considerar el 
fet que la Sala de Juntes estava ocupada per persones no identificades en el 
moment en el qual s'havia d'iniciar la reunió de constitució.  
   
Entre altres coses relatives a la seva oposició als nous plans d'estudis de grau, els 
ocupants del Deganat li han dit al Rector que els nous plans d'estudis estaven 
supeditats a la influència de l'empresa privada, de la qual cosa el Rector ha 
demanat un sol exemple en referència als tres plans d'estudis nous ja aprovats 
(Humanitats, Matemàtiques i Física). No n'han pogut citar cap exemple.  
   
Els crits, insults i xiulets no han parat en cap moment. Després de dues hores molt 
tenses i veient que la situació es trobava en un carreró sense sortida, els serveis de 
seguretat han recomanat l'abandonament del Deganat per part del Rector, la 
Degana, el seu equip, l'Administradora de Centre, altres membres del PAS i la resta 
de professorat present. Així ho han fet. Els ocupants els han seguit de molt a prop 
fins el vestíbul de la Facultat sense deixar de cridar, insultar i xiular de manera 
eixordadora i des d'una proximitat física mínima. En aquestes condicions, el Rector 
ha tornat al seu despatx i la Degana i el seu equip, acompanyats del serveis de 
seguretat, s'han dirigit al pàrquing de la Facultat. Els ocupants han continuat 
cridant, insultant i xiulant.  
   
Una quinzena d'aquestes persones han seguit la Degana i el seu equip fins al 
pàrquing i s'han posat davant del cotxe on hi havia la Degana, el vicedegà 
d'Economia i la vicedegana d'Ordenació Acadèmica impedint el moviment del 
vehicle. Al cap d'uns minuts, una d'elles ha donat ordres a la resta que obrissin pas 
i deixessin sortir el cotxe. Els incidents s'han acabat a les 13.45.  

 


