
 

 

Barcelona, 22-05-2012 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

Ningú no dubta que estem travessant un dels moments més durs de l’actual crisi econòmica 

que està afectant amb especial incidència a l’ensenyament i, en el nostre cas, a la universitat. 

És per aquesta raó que des de l’equip de direcció s’estan fent tots els esforços possibles i 

actuant a diferents nivells per tal de defensar la universitat pública i el nostre model educatiu. 

En aquest marc, podem comprendre les diferents manifestacions de crítica a l’actual 

sistema i de protesta davant al que es considera injust, però sempre i quan es facin de manera 

respectuosa cap a la resta dels membres de la comunitat universitària i buscant l’equilibri amb 

d’altres posicions i opinions. Com a equip de direcció hem d’intentar conjugar aquestes 

manifestacions de protesta amb les demandes d’actuació que exigeixen d’altres membres de 

la comunitat universitària. Cada dia que passa la tensió va creixent i el malestar des de diversos 

àmbits es manifesta de vàries maneres a les quals també hem de donar resposta. En definitiva, 

entenem que la vostra posició ha quedat clara durant els sis dies d’ocupació i que ara hauria 

de possibilitar obrir un altre espai on poder seure’ns a debatre els temes que us preocupen. 

Altrament, si l’acampada es perllonga més allà de sis dies i continua demà dimecres, ens 

veurem obligats a prendre mesures al respecte. 

En aquest sentit, creiem que no podem deixar passar l’oportunitat d’intentar buscar 

punts d’acord que ens permetin avançar plegats cap a allò que tots desitgem: una millor 

educació universitària en una universitat pública i de qualitat. Aquest és el nostre compromís. 

Una vegada passi la jornada actual de vaga i l’acampada, podem pensar ja en crear un espai de 

debat per tractar les qüestions que plantegeu com a revindicació. 

En definitiva, esperem que pugem continuar construint sobre la base del diàleg i no 

contribuir a incrementar més l’actual nivell de tensió. 

 

Emma Rodero 

Vicerectora d’estudiants 

 


