MANIFEST: FESTA MAJOR DE LA UDG 2009

L’assemblea d’estudiants de la Universitat de Girona, després d’haver ocupat
la Facultat d'Educació i Psicologia durant 100 dies i ja havent desallotjat per
voluntat pròpia i sense imposicions de cap classe, manifestem que:
Vam quedar-nos a viure a la UdG per fer saber a tothom les grans deficiències
que tenia (i desgraciadament encara té) el Procés de Bolonya.
Cal un canvi metodològic a fons i una reflexió entorn a la democratització de la
institució universitària. Calen més recursos per evitar la privatització pogressiva
dels serveis públics. Cal que entenguem que no hi pot haver competitivitat
entre universitats, sinó cooperació, que és la millor manera d'avançar
científicament i humana.
Demanem la dimissió de la rectora de la UdG, Anna Maria Geli, per mantenir
durant tota la protesta, des de fa gairebé quatre mesos, una posició immobilista
pel que fa a l'adaptació dels estudis a l'espai europeu d’educació superior. No
hi ha hagut voluntat de diàleg real i l'únic que s'ha aconseguit a les taules de
negociació han estat dues coses: D'una banda, el reconeixement dels índexs
de participació baixíssims que pateix la UdG per culpa d'unes males polítiques
de participació, i d'una altra, amenaces continuades de fer entrar els Mossos
d'Esquadra a la universitat en cas que no desallotgéssim. Això no és diàleg.
Volem donar les gràcies a totes les entitats que ens han donat suport en la
acció de quedar-nos a viure a la UdG, com per exemple: El Consell
d'Estudiants de la Universitat de Girona, el sindicat de mestres USTEC, el
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la Candidatura d'Unitat Popular de
Girona, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la Confederació General del
Treball, el consell de delegats de la Facultat d'Educació i Psicologia, els
alumnes i professors del plenari d'estudis de pedagogia i a moltes altres entitats
i persones a títol individual.

La finalització de la ocupació de la Facultat d'Educació i Psicologia no s'ha
d'entendre com una rendició incondicional ni com un pas enrere, sinó tot el
contrari. Poden estar segurs els membres del govern que els actes de protesta
no acabaran aquí, i que no callarem fins que no se'ns asseguri que les coses
es faran democràticament i ben fetes. Sense decidir-ho tot des de dalt i sense
càrregues policials.
El marc legal permet a la UdG adaptar els estudis fins el curs 2010/2011.
Encara podem fer-ho bé i no sortir-ne mal parats: Exigim que el Rectorat
dediqui aquest any que queda a consensuar el procés amb tota la comunitat
educativa (professorat, personal d'administració i serveis i estudiants). Exigim
doncs una moratòria. Si no ho fa, demostrarà una vegada més la seva
incapacitat per governar una universitat i el seu tarannà manifestament
antidemocràtic.
Perquè com diu Eduardo Galeano: “No hem estat consultats per venir al món,
però exigim que se’ns escolti per viure-hi”.

