
Ha estat interposat  el contenció s administratiu contra la l’Equip de Govern 
de la UAB en relació a la constitució irregular  de la Junta Permanent de la 
Facultat de Lletres 
Segons l’acusació, la Degana i l’Equip rectoral van voler constituir la Junta i 
aprovar els plans d’estudi sense convocar regularment les representants 
d’estudiants d’assemblees (90% de la representació) els quals s’havien 
posicionat públicament en contra d’aquests plans d’estudi. Les concentracions 
per tal de reclamar el compliment dels reglaments i demanant un debat públic i 
un referèndum previ a l’aprovació de la reforma de les titulacions es va saldar 
amb l’obertura d’una trentena d’expedients disciplinaris.  
Blog Assemblea de Lletres:   asslletres.blogspot.com  
 

El rector de la UAB 
anuncia la seva 
dimissió 
 
Desprès de mesos de 
mobilitzacions i denúncies del 
frau que suposa l’aplicació de 
la reforma universitària sense 
un debat democràtic i un 
finançament públic solvent, el 
Rector de la UAB, Lluís Ferrer, 
ha anunciat la seva dimissió i 
la convocatòria d’eleccions a 
Claustre abans de Nadal.   
 
A banda de motivacions polítiques i 
personals –com ara el seu estat de 
salut- la popularitat del rector dins 
del campus així com a la 
Conselleria d’Universitats va caure 
en picat desprès de la decisió de 
desallotjar un espai públic del 
campus amb antiavalots dels 
Mossos d’Esquadra: un centenar 
d’estudiants que es solidaritzava 
amb d’altres tancats dins de la 
Facultat de Lletres que demanaven 
l’aturada de l’aplicació de la reforma 
universitària i denunciaven la greu 
manca de finançament públic. El 
Rector va decidir abandonar 
qualsevol canal de comunicació 
amb les estudiants. 
L’actuació dels Mossos d’Esquadra 
va comportar més de 50 ferides; i 
una manifestació d’unes tres mil 
persones el 5 de Març demanant la 
dimissió de l’Equip de Govern. 
+ info  

Comença el curs 
amb 33 expedients 
disciplinaris  
oberts contra totes les portaveus i 
persones actives de les diferents 
assemblees de facultat de la UAB.  
 
La normativa aplicada és de 1954, 
és a dir, un reglament franquista 
que considera falta molt greu la 
manifestació contra la institució o 
la moral catòlica. 
Per aquest motiu, aquestes 
persones poden arribar a ser 
expulsades temporalment o a 
perpetuïtat de la universitat, pel fet 
de defensar el dret a un 
ensenyament públic i de qualitat i 
exigir que els òrgans de govern de 
la UAB compleixin els seus propis 
reglaments. 
 
+ info  
 
 

 
+INFO 
i enllaços als 
documents citats: 
 
especialbolonya.
wordpress.com 
 

La ignorància 
et fa 

manipulable. 
 

Informa’t i 
organitza’t a 

les 
assemblees 
de facultat! 

 
 

 

UAB compleix  el seu 40è 
aniversari  

 
Fundada durant el tardofranquisme, la UAB s’ha 
destacat durant molts anys per la seva qualitat i u n 
fort compromís social i polític 
Aquest compromís es va il·lustrar amb la declaració de 
persona non grata de l’expresident del Govern espanyol, 
José María Aznar l’any 1999, amb motiu de la càrrega de la 
policia nacional dins del recinte universitari – les pilotes de 
goma van arribar a l’interior de la biblioteca de lletres- 
davant les protestes estudiantils per la inauguració que 
presidia Aznar d’un recinte dins del campus. Durant els anys 
vuitanta la UAB, per pressió del professorat i de 
l’estudiantat, va rebutjar el treball gratuït de les persones 
que realitzaven la Prestació social substitutòria de l’antic 
servei militar obligatori.  
Al 2001, quan es va aprovar la Llei Orgànica d’Universitats, 
el professorat de la UAB es va declarar insubmís a la llei per 
que considerava un atac sense precedents a la universitat 
pública.  El compromís i l’activisme dels estudiants, 
professorats i treballadors de la UAB s’ha reflectit en la forta 
presència de les assemblees de facultat com a eina de 
treball i de discussió majoritària dels estudiants (amb prop 
del 100% dels representats als òrgans de govern. Queda 
pendent si tota aquesta història serà recordada pels 
responsables actuals del govern de la UAB, els quals s’han 
atorgat el mèrit de cridar a antiavalots per reprimir la llibertat 
d’expressió i reunió dels estudiants als espais oberts del 
campus, com ara el 4 de Març del 2008. 



 
 GRAU = FRAU  
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques – la reunió de 
tots els rectors- ha fet un pamflet divulgatiu al qual reconeix 
que la titulació de “Grau” tot i ser de 4 anys  - i no de tres 
com a la resta de l’Espai Europeu d’Educació Superior- no 
equival a una llicenciatura ni tan sols una diplomatura. 
Efectivament, el grau sí que es correspon a l’antic primer 
cicle i suposa una pèrdua d’atribucions professionals de les 
antigues diplomatures, com ara magisteri que no pot 
accedir directament a la docència i que requereix la 
realització d’un Màster. +info 
 

 
 

Resultats del primer informe de seguiment 
de les proves pilot de la reforma 

universitària 
Des de fa tres anys diverses titulacions han estat experimentant “proves pilot” dels 
graus adaptats a l’EEES. Del segon i més recent informe es destaca certa 
decepció i pèrdua de qualitat, autonomia i contingut de les noves titulacions. 
Descatant la impossibilitat d’encaixar satisfactòriament la feina remunerada amb el 
seguiment del curs “bolonyès” i un increment notable de l’absentisme a les aules. 
D’altra banda, la saturació de feina no reconeguda per part del professorat el qual 
considera “ que no hi ha mitjans i més que ensenyar, entrenen”. Malgrat aquests 
resultats, l’Equip de Govern i la majoria dels Equips de Deganals encara no han fet 
un plantejament conjunt de la viabilitat d’una reforma que compta amb recursos 
públics, que incompleix la promesa de la coordinació europea i que posa en 
entredit els avenços dels darrers anys en una educació crítica i de qualitat 
creixement inclusiva, així com la devaluació de les titulacions, com han estat 
denunciant durant anys totes les organitzacions estudiantils. 
+ info  

 
 
 
 
 
 
 
 

Comença el curs amb una pujada d’entre el 
5,5 i el 46% del preu del crèdit de les 

titulacions . 
 

Als nous títols bolonya (graus) pugen un 46% pels e studis de Medicina.  Mentre que 
la pujada dels salaris ha estat per sota de la infl ació.  
 

Malgrat l’augment dels preus, mal dit “públics”, no hi ha cap política de beques segons 
nivell de renda, ni res semblant. Les declaracions de la Ministra, Cristina Garmendia, 
PSOE, i del Conseller Huguet (ERC) indiquen que a partir d’ara qui vulgui aprendre s’ha 
d’hipotecar prematurament amb un crèdit. La qual cosa converteix el dret a l’educació en 
un luxe i no en un dret, com era considerat fins ara. + info  
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