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Comunicat de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) 

davant les mobilitzacions estudiantils dels darrers dies 
 

La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya davant les mobilitzacions 

d’estudiants produïdes durant la darrera setmana, manifesta:  

 

1. La FNEC dona suport a les reivindicacions fetes pels diferents col·lectius 

d’estudiants, en referència a la demanda que s’obri un procés de 

consulta, diàleg i debat dins de la comunitat universitària, on hi participin 

tots els agents implicats, sobre l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació 

Superior i el futur de la Universitat Pública Catalana. Per altra banda, 

també creiem que les diferents manifestacions de protesta contra el Pla 

Bolonya, han de respectar tan el dret dels estudiants a fer vaga, com el 

dret a assistir a classe. 

 

2. Els claustres de les Universitats, formats pels diferents representants de 

cada col·lectiu, són el màxim òrgan de representació de la comunitat 

universitària. Per això exigim que els diferents equips rectorals treballin 

per retornar als claustres l’autèntic paper d’òrgan decisori que li pertoca,  

competència que ha sigut retallada contínuament en les successives 

lleis d’universitats, i que vulnera l’autonomia universitària.  Els claustres 

han de ser l’espai de referència on es debati la conveniència d’implantar 

o no l’Espai Europeu d’Educació Superior en les universitats catalanes. 

Així doncs, refusem qualsevol aplicació d’aquest nou sistema que vingui 

imposat des del Ministeri d’Educació i Ciència o el Comissionat 

d’Universitats, sense que abans s’hagi obert un procés de consulta i 

debat dins de cada universitat i entre els membres de la seva comunitat. 
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3. Lamentem que les Universitats, l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques (ACUP) i la comissionada d’Universitats i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya; només hagin obert un procés de diàleg amb 

els que “s’auto-anomenen” portaveus o representants dels estudiants, 

sorgits d’una forma esporàdica i escollits en assemblees que no 

representen la globalitat i diversitat dels estudiants catalans; enlloc de 

fer-ho també amb els legítims representants dels estudiants al Claustre 

de les universitats, que han sortit escollits d’unes eleccions d’estudiants, 

d’entre les diferents organitzacions sindicals d’estudiants, on hi han 

participat totes les facultats i tots els estudiants han sigut cridats a 

participar-hi.  
 

4. Considerem que l’actitud abans esmentada per part de les Universitats, 

l’ACUP i el Comissionat d’universitats; és un acte de menyspreu i 

deslleialtat cap els legítims representants dels estudiants escollits dins 

de cada universitat, i a la feina sindical feta per aquests en el dia a dia 

dels Consells d’estudis, Juntes de Facultat i Claustres, on vetllen pels 

drets dels estudiants i la Universitat pública. Per això instem a que les 

universitats i l’administració pública tinguin en compte i consultin a 

aquests representants, que recullen totes les diferents sensibilitats sobre 

el Procés de Bolonya, i a les diferents organitzacions sindicals, que com 

la FNEC treballen des de fa molts anys per millorar les universitats 

catalanes.  
 

5. Des de la FNEC recolzem manifestacions per crear un debat ampli i 

participatiu entorn el Pla de Bolonya, animem als estudiants mobilitzats, i 

posem a disposició els nostres representants en els òrgans de govern, 

perquè canalitzin les reivindicacions que compartim. En aquesta línia, 

demanem a les institucions universitàries la creació de nous canals de 

participació estudiantil, i un augment en el percentatge de representació  

assignat al col·lectiu d’estudiants en els diferents òrgans de govern. 
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6. Per acabar, exigim als diferents Governs que en els pressupostos 

públics s’inclogui el finançament necessari perquè les universitats 

catalanes, puguin continuar oferint aquest servei públic amb la qualitat 

que es mereix, i no es vegin abocades a dependre de finançament aliè; 

a l’hora que demanem als diferents equips rectorals que denunciïn i en  

facin ressò a l’opinió pública, de la precària i endèmica situació 

d’endeutament que pateixen les Universitats Catalanes. Aquesta situació 

és, per nosaltres, la principal causa de desavinença amb l’aplicació del 

Pla Bolonya a les nostres universitats, ja que en molts casos aquesta 

s’està desenvolupant amb una completa manca de recursos i 

transparència, no preveu un bon model de finançament públic, que 

garanteixi la igualtat d’oportunitats, i l’accés a una educació superior 

pública i de qualitat a tothom.  

 

 

Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) 

 Barcelona, a 24 de novembre de 2008 


