
SEGON COMUNICAT DE L'ASSEMBLEA DE LLETRES DAVANT EL  
SEGON INTENT D'APROVAR IRREGULARMENT ELS GRAUS  

  
Els i les estudiants de l'Assemblea de Lletres hem pujat aquest matí al Rectorat per 
denunciar la reunió irregular de la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres 
que pretenia aprovar els Graus contra l'opinió de l'estudiantat de la facultat. 
  
Ens hem trobat amb un cordó de seguretat que, per ordre del Deganat/Rectorat, ens 
volia impedir l'accés a un recinte públic com és Rectorat i en concret, a la segona planta. 
  
El bloqueig ha produït una situació de tensió sense que cap membre del Deganat o del 
Rectorat  estigués per resoldre-la dialogadament. Com a resultat del bloqueig diversos 
estudiants i un treballador de la seguretat privada de la UAB han estat ferits. 
  
La responsabilitat del que ha succeït aquest matí és d'aquells i aquelles que han volgut 
impedir l'exercici d'un dret legítim i reconegut als Estatuts de la UAB[1] (llibertat 
d'expressió i reunió) i han enviat als treballadors de seguretat sense tenir en compte ni la 
perillositat del lloc (escales estretes) ni mediació de cap mena: el Rector i la Degana de 
la Facultat de Lletres.  
  
Així mateix, comuniquem que ha estat tramitada al Registre General d'impugnació de la 
Junta Permanent de la Faculta de Lletres 'constituïda' irregularment ahir. 
  

EXIGIM al Deganat de la Facultat de Lletres: 
 
1. Que no es convoqui cap Junta Permanent per aprovar els graus aquest curs i 
que no es reconegui legalment la Junta Permanent constituïda de forma irregular 
el dijous 29 de maig i que, per tant, aquesta no pugui prendre cap decisió. 
 
2. Que no s'aprovin els graus sense un referèndum previ de tota la facultat. 
Trobem que una mesura extraordinària com és aprovar uns graus que afectaran 
milers d'estudiants i centenars de professors en el futur necessiten un debat i 
posicionament públic del conjunt de la comunitat educativa. Demanem la 
convocatòria d'un Referèndum i que deganat assumeixi els resultats. Per debatre 
sobre els graus i la convocatòria d'un Referèndum hem demanat des de 
l'Assemblea d'Estudiants una Junta Extraodinària, que ja s'està tramitant. 
 
3. La dimissió de la degana. Per tres motius: 
 
- Per intentar aprovar a corre-cuita els nous graus a esquenes de la comunitat 
educativa i amb l'oposició de tot l'estudiantat. 
 
- Per haver constituït la Junta Permanent de forma irregular, d'amagat dels 
representants a la Junta Permanent de l'Assemblea d'Estudiants i en el vestíbul, 
fora del lloc on es convocava la reunió. 
 
- Per la seva responsabilitat directa en la càrrega policial del 4 de març, que va 
produir desenes de ferits entre els i les estudiants reunides pacíficament al pati de 



Lletres. 
 
4. Que el Deganat faci públic el seu posicionament sobre els tres punts anteriors. 
  
5. Responsabilitats polítiques pel cordó de seguerat que impedia la lluire circulació 
al rectorat i que és ilegal segons els estatuts de la UAB. 
  
6. Que no es facin mesures repressives contra els estudiants que lluiten per la 
defensa de la universitat pública. 
  
  
NO ALS GRAUS 
NO A LA LOU 
NO A BOLONYA 
PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA 
  
  
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 de Maig de 2008 
  
  
Més informació:  
asslletres.blogspot.com 
especialbolonya.wordpress.com 
 
 

 
[1] Estatuts de la UAB. art.3.4.a. Principis d'actuació:'La llibertat de càtedra, de recerca i 
d'estudi, així com la llibertat d'expressió i de reunió dins dels recintes i campus de 
la universitat.'). 
 


