Manifest de l’estudiantat per l’avaluació única
La comunitat universitària no pot quedar-se al marge de la situació excepcional
en la que es troba el poble català. Davant la sentència del Tribunal Suprem,
que vol criminalitzar el dret a l’autodeterminació, les estudiants han sortit als
carrers per aturar-ho tot.
L’estratègia de l’Estat espanyol, un cop més, ha estat la repressió de
l’independentisme popular, amb la col·laboració necessària del govern català,
sobretot de Miquel Buch. La repressió violenta de les mobilitzacions ha
comportat la vulneració sistemàtica dels drets fonamentals, posant en perill la
vida dels manifestants amb una brutalitat policial desmesurada, utilitzant pilotes
de goma, bales de foam, gas lacrimògen i gas pebre. Aquesta actuació dels
cossos policials ha provocat mutilacions, detencions arbitràries (entre elles un
estudiant de la Universitat Pompeu Fabra) i centenars de ferits, a més
d’incrementar fins a 44 el nombre de preses polítiques catalanes.
Tot i així, les estudiants han seguit sent punta de llança de l’independentisme
popular, organitzant mobilitzacions tot i la repressió i no retrocedint en la
conquesta dels nostres drets col·lectius. Una mostra d’això és la vaga del
divendres 18 d’octubre, amb el tancament d’algunes Universitats (la UPF entre
elles) i el seguiment unànime a la resta, però també ho són les declaracions de
la resta de claustres universitaris i la decisió d’algunes de permetre a les
estudiants accedir a l’avaluació única. Aquesta mesura és essencial per a que
les estudiants segueixin estant al capdavant de les mobilitzacions que es
produiran, ja que l’embat repressiu de l’Estat no ha acabat i no poden restar
impassibles a la ràtzia contra el nostre poble.
Per això, el Claustre de la Universitat Pompeu Fabra
- Exigeix als òrgans competents que habilitin les mesures necessàries
per permetre que qualsevol estudiant de la Universitat Pompeu Fabra
pugui tenir una avaluació única efectiva al final del primer trimestre del
curs vigent.
- Reclama que aquesta mesura es debati en un Consell de Govern
extraordinari, convocat en el període de temps més curt possible, perquè
es pugui fer efectiva en el termini estipulat.
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