Després de la celebració del Consell de Govern extraordinari sobre els esdeveniments
que han pertorbat recentment l’activitat acadèmica i sobre les decisions preses per
l’equip de govern arran de les conductes que van motivar l’obertura d’expedients a un
grup d’estudiants, l’Equip de Govern de la UAB fa públic que:
•

•

•

•

•

Avui s’han comunicat als estudiants, a través del seu advocat, les sancions dels
expedients instruïts. Després d’aplicar criteris de proporcionalitat i de tenir en
compte la funció pedagògica i rehabilitadora que ha de tenir tota sanció
universitària, la resolució és la següent: vint-i-dues amonestacions públiques a
estudiants que no van participar en accions violentes i coercitives; sis expulsions
acadèmiques temporals, entre un i tres anys, a estudiants que van mantenir
reiteradament conductes violentes i coactives, consistents a agredir físicament
membres del Servei de Seguretat, a obstruir el pas i assetjar el cotxe de la degana,
així com a accedir al seu ordinador i a la informació que contenia (podeu
consultar més informació aquí).
El dilluns dia 15 de desembre es van començar a desocupar les facultats de
Comunicació, Ciències de l’Educació, Psicologia, Ciències Polítiques i
Sociologia, Ciències i Biociències. Simultàniament es va ocupar l’Edifici del
Rectorat i continua ocupada la Facultat de Lletres. L’Equip de Govern lamenta
que moltes d’aquestes ocupacions hagin impedit l’exercici del dret i del deure
d’impartir i de rebre docència, alhora que valora positivament els gestos que
permetin tornar a la normalitat acadèmica.
Des del proppassat mes de juliol, l’Equip de Govern ha mantingut converses
continuades amb els representants dels estudiants, especialment a partir del dia
17 de novembre en què van començar les ocupacions. El seu objectiu ha estat
resoldre els problemes de convivència que s’han produït durant els darrers
mesos i cercar acords sobre les qüestions relacionades amb l’aplicació de
l’EEES a la UAB que han plantejat els estudiants (podeu consultar més
informació aquí). Fruit d’aquestes converses ha estat un principi d’acord recollit
en vuit punts acceptats de forma genèrica pels estudiants, a l’espera de la posició
definitiva de l’Equip pel que fa a les sancions (podeu consultar més informació
aquí).
En cap moment, però, hi ha hagut acord sobre la resolució dels expedients: els
estudiants demanaven una amonestació per a tots els implicats i l’Equip de
Govern considerava necessari distingir les conductes violentes i coactives, com
s’explica al primer apartat.
És voluntat d’aquest Equip de Govern continuar mantenint obertes les vies de
diàleg amb els estudiants fins a la presa de possessió de la nova rectora que serà
qui haurà d’establir les línies d’actuació de futur.

Bellaterra, 17 de desembre de 2008
* Tota la documentació es pot consultar a la intranet de la UAB

