
COMUNICAT DE L'AEP-ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS PROGRESSISTES
SOBRE ELS EXPEDIENTS SANCIONADORS A ESTUDIANTS DE LA UAB

Des  de  l'AEP-Associació  d'Estudiants  Progressistes,  amb  coneixement  de  la  proposta  de 
resolució  per  als  33  expedients  oberts  a  estudiants  que  s'ha  enviat  per  part  del  Rectorat  de  la 
Universitat Autònoma de Barcelona, volem fer públiques les següents consideracions:

1) Manifestem el  nostre  rebuig  a  unes  sancions  completament  desproporcionades,  que 
sumen  un  total  de  83,5  anys  d'expulsió  de  la  universitat  per  a  28  de  les  31  persones 
implicades en el procés d'instrucció;

2) Considerem que l'ús de la punició i el càstig de tal magnitud com a mesures correctives 
no és propi d'una institució que presumeix d'una tradició pedagògica modèlica i d'un 
recorregut democràtic exemplar; ans al contrari, estableix un precedent vergonyant que 
desmereix el seu passat crític i de defensa dels valors del diàleg, l'entesa i l'humanisme;

3) Ens reafirmem en la  nostra aposta pel  diàleg com a única via d'apropament entre 
posicions confrontades, en camí d'una sortida negociada a la situació actual;

4) Interpretem com a encertada la decisió de la UAB de retirar-se de la denúncia per la 
via judicial, tot i que aquesta reacció hauria d'haver-se fet en el precís moment de conèixer 
l'existència  del  procés  penal,  en  lloc  de  col·laborar-hi  activament  i  de  desdir-se  de  la 
denúncia un cop la fiscalia ja ha pres part en l'assumpte.  En aquest sentit,  instem a la 
Universitat  Autònoma que faci els  màxims esforços al  seu abast per a què aquesta 
denúncia quedi anul·lada i sense efecte el més aviat possible;

5) Recordem que l'inici  de la confrontació que viu la universitat actualment va ser la 
càrrega policial criminal i injustificable del 4 de març a la Facultat de Filosofia i Lletres 
contra estudiants asseguts al terra, i que la negativa a disculpar-se per aquells incidents de 
màxima gravetat va sembrar l'enuig i l'oposició en el moviment estudiantil;

6) Considerem que l'enfrontament  actual  entre  dues  posicions instal·lades  en  lògiques 
irreconciliables  ha  comportat  un  clima  irrespirable que  ha  impossibilitat  qualsevol 
voluntat d'encontre entre l'alumnat i la institució, al marge de les diferències de fons que 
puguin existir; i

7) Finalment,  reiterem  el  nostre  compromís  en  ferm  amb  les  mobilitzacions  i  les 
ocupacions liderades pel moviment estudiantil assembleari, en el qual participem, i amb 
la defensa irrenunciable d'una universitat pública, popular i de qualitat.
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