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Benet Salel los 

A^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ arlar del primer deceiiní d'existéncia 

• , ^ ^ ^ ^ ^ . d'aquesta Liiiivcrsitac comportn tumbé 

^ Y ^ ^ ^ k parlar deis cstudiants. Pero parlar de 

^ ^Ji^^^ ^ » H*-'̂  ̂ *̂ ''' ' '̂ °'̂ ^ ^^" '̂ '̂  estudiaiics de la 
^ r ^ W UdG. intentar dibuixar un pertil de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r rcstudiaiit gironí ens faria caiirc de 

^ ^ ^ ^ ^ ben segiir en generalitzacions mal for-
^ miiladcs i en algiiiis tópics qüesrioiía-

^ ^W bles. Es per aixü que heni orientat 

U ^ ^ aquest apartat d'estudiancs a tractar 
sobretot deis nioviments i assüciaciojTs 

de la universiiat, entenent que és precisanient a partir de les 

accions i el ti-eball coMectiu que podem aporcar quelcom de non 

i inceressant en aquest dossier deis deu airys d'universicat. 

L'ADMINISTRACIÓ ESTUDIANTIL: 

EL CONSELL D ' E S T U D T A N T S 

Quan el 15 de desembre de 1991 e! Parlament de Catalunya va 
crear la Universitat de Gicona els estudiants hi estaven represen-
cats per la Coordinadora d'Estudiants a l'Escudi General de 
Girona (UAB) i per la Delegado d'Estudiants a ("Escola Politéc
nica Superior (UPC). De seguida els estudiants deis dos anrics 
centres es van posar a treballar per tal de crear un froiit comú en 
el camp de la represeiuació d'cstudiants a la UdG. ^'aquesta 
manera els estudiants represencants en el claustre provisional 
(febrer 1993) van ftmdar l'abril d'aquell any el Consell d'Estu
diants de la UdG (Cd'E), projecte que continuaren desenvolu-
panc els inembres del claustre cnnstituent (desembre 1993) fins a 
acunseguirla inclusió del Cd'E en els estatúes de la UdG, anib la 
corresponent oficialització i insdtncionalització d'aquest órgan. 

Només la Universitat de Lleida, aiiib el seu Consell de 
l'Estudiantat (que els va servir de niodel)^ posseecs una enritat 
d'aquestes característiques. és a dir, d'un espai de trabada de cots 
els representants d'estudiunts, ja que en la resta d'universitats cata
lanes la coordinació entre tots els niembres del claustre de l'esta-
ment estudianril és inexistent o bé hi és pero no de manera insti-
tucionaliczada. I tot plegat no és accidental: !a creado d'una insti-

r^-

tiició autónoma amb pressuposc i locáis autonoms (encara que els 
darrers anys aquesta autonomía ha estat sov-int qüesrionada per 
l'equip de rectorat, almen\í en opinió deis assemblearis), només 
deis estudiants. ha perinés dotar el mo\imeni estudiantil gironí 
d'una infraestructura única. Durant els seus primers anys 
d'existéncia, el Cd"E va teñir un paper important de creado de 
servéis per ais alumnes de la universitat, gestionats per aquest 
«parlament d'estudiants»: l'impuls d'una delegació d'estudiancs a 
cada facultat o escola, la promoció de la figura del síndic d'estu-
diants i la creado del servei d'allotjanient universitari (SAU). 
Un alcre deis seus grans éxits va ser, sobretot els primers anys, la 
dinamització de la setmana cultural i Panual «farra de la UdG*, 
fesla organitzada peí Cd'E en el campus universitari. També va 
ser d'aqucsta época la creació de la figura d'un ^.alliberat» al 
Cd'E, el coordinador, carree que va estrenar Albert Coreada. 

I en el niarc d'aquesta inscitució incipient bi va haver 
moments també per a la mobilitzadó. Akí, a principi del curs 93-
94 i conjuntament amb cotes les universicats del Principat es va 
convocar una jornada de N'aga amb manifestado inclosa que va 
creure al carrer prop d"uns mil esmdiancs, en un monient en qué la 
UdG en tenia sis mil. Al final del curs anterior s'havia anunciac un 
augment per tercer any consecutiu d'un 1(1% deis preus de nutri-
culació a tot Catalunya, i les mobilit?adons d'aqueíl octubre van 
aconsegLiir mantenir Tincreinent al irivell de I'IPC. Eren, dones, 
nns moments en qué el Cd'E es constituía en motor d'aquestes 
Iluites, paper que va anar perdenc amb els anys en favor de les 
assemblees de facultac. que a final deis 91) van assumir el protago-
nisiaie en les canipanyes en defensa de la univenitac piiblica. 

EL FENOMEN E D G 

En les primeres elecdons de la UdG, les del claustre provisional i 
del consdtuent, toLs els candidats van presentar-se sota les sigles 
CUEG (Candidatura Unitaria deis Escudiants de Girona). En les 
successives (1995 i 1998) va imposar-se sempre amb una majoria 
aclaparadora la candidaaira d'EdG (Estudiants de Girona) amb la 
variant d'EPS (Estudiants de la Politécnica). D'aquesta manera, 
deis 67 claustráis del Cd'E, EdG-EPS en va obtenir 56 l'any 1995 
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(ainb l'únicLi excepció de h victoria del BEl a Lletrcs) i 42 l'any 

^^% (mih Texcepció de la \'ict6ria assembleária ¡i Llctres i Cicn-

cies). Aqucsca hegeinoiiia d'EdG ha niarcat inexorableniLMit el 

njnib del Cd'E iilnieiiys tins büii eiitrat el niandat 9S-99. Es crac-

t̂ va de candidatures d'mdependeiits, i de fet molts deis estudiarles 

que van participar en la vida deh inovinient=; estiidiandU d'aquells 

anys afirmen que majoritariamenr eren esiudianc amb ganes de 

treballar per la uiiiversitat, aiiib una clara hecerogeneVtac poiítica. 

A-ixi, t'3i les püleiniques que sovinc es gcneraven entre les associa-

cions de caire mes polícic i Estudiants de Girona, aquests sempre 

« declarjven una candidatura "apolítica». Pero si bé és cert que 

iiiolts deis coniponents d'EdG-EPS es presetitaven a les eleccions 

per un cert altruisnie, no es poc dir el matcix d'alguns deis coor-

dinadors del Comell d'EstudianK i d'altres carrees de pes, fun

ciona que amb els anys van acabar essent una niena de tranipolí 

cap a la política oficial, coni en els casos de Ricard Font, fent 

campanya per CiU, o dejordi Xuclá, que mes tard s'ba convertit 

t̂ n senador per CiU d'aquesta deniarcació, entre d'altrc^. 

ELS COL-LECTIUS D'ESTUDIANTS 

Eí Bioc Revoincionari 

El liloc Revoluciünari (BR) és u]ia de les peques organitza-

cious que ba intervingut en la vida de la UdG des deis pri-

mers anys d'universicat. ja que va ncixer a final del 1992 i 

segLiia en actiu el curs 2l)0Ü-2ljC)L En un deis seus manifes-

tos, els nienibres del 13R afirmen: «procurem mantenir un 

esperit crític i resistent, conscienis que el pessimisme i la 

renuncia noniés poden generar un panorama pitjor. For-

ineni un coMectiu d'estudiants de difercnts facuhacs de la 

ÜdG. A partir d'un funcionanient assembleari, inteiitem 

portar a la universitat les Uuites i les denuncies socials que 

están vives al carrer i que s'intenten silenciar des de les 

cúpulcs deis governs». Podríem definir el BR com un 

coblectiu anticapitalista Í anrifeixista, pero no niés enlla, ja 

que els seus menibres han estat i son d'ideologia prou varia

da (militants trotsquistes, anarquistes, de casáis okiiputs...). 

LES POLÉMiQUEs A M B UNIDIVERSITAT 

I LA «CORRUPCIÓN DEL C D ' E 

L'últJm mandat amb hegemonía d'EdG al Cd'E (98-99) i amb David 

Martí com a coordinador va ser l'etapa de davallada d'aquest coUec-

tiu, pero també el pen'ode en qué es van treure a la llum alguns draps 

bruts del Cd'E. El curs 96-97 es va crear des del Consell la cooperati

va Anorien per oferir a la comunitat universitaria Ilibres de text amb 

un 20% de descompte; tots els membres de la UdG podien ser-ne 

socis i per una quota de 100 pessetes anuals els interessats podien 

gaudir deis servéis d'aquesta cooperativa. El curs segiient aquesta 

cooperativa va desaparéixer i en el seu lloc va apareixer una empre

sa, Unidiversitat SL, que dirigien principalment anücs membres del 

Cd'E i que tenia al capdavant el seu coordinador en aquell moment, 

David Martí. Aixó va provocar polémica entre els estudiants, perqué 

suposava d'una banda la privatització de sen/eis (en un moment en 

qué el Consell d'Estudiants havia assumitel manifest en defensa de 

la universitat pública, on es denunciava aquest procés de privattea-

ció) i de íalira un possible tráfic d'influéncies, perqué s'entenia que 

s'havia aprofitat el prestigi del Cd'E per signar els convenís de 

col-laboració entre aquesta empresa i «la Caiita», el Diari de Girona i 

les distribuidores de Ilibres. Aixó va provocar una campanya des de 

l'oposició al Cd'E. aleshores formada principalment pels assemble-

aris. especialmentdesprésque el rectoratva donara Unidiversitat la 

concessió d'un espai al campus de Montilivi pervendre Ilibres sense 

concurs públic (tal com ha reconegut J.M. Nadal mes endavant), 

concessió que es manté encara avui. Tot plegatva provocar la 

dimjssió de David Marti com a coordinador. 

ALJUTJAT 

CONTRA LA UNIVERSITAT 

La campanya per la insubmissió (de quasi dos anys de durada), 

amb xen-ades a cada facultat i l'edició d'una guia per la insubmis

sió, tenia un objectiu mes enllá de crear debat aconseguir que la 

Universitat de Girona deixés de teñir places de prestado social 

substitutória (PSS), ja que el Bloc Revolucionar! considemva que 

sota el concepte de coHaboració científica o social «s'amagaven 

feines administratives, d'ajudants de bibliotecari o de consergerian. 

La campanya va consolidar-se amb un recollida de signatures 

(565), la presa de posició del Consell d'Estudiants a favor de la 

supressió, una xocolatada davant del rectorat i una denuncia ais 

jutjats de guardia de Girona contra el rectorat de la UdG. La denun

cia, presentada peí BR el 24 de maig de 1996 i acompanyada de 

les declaracions d'un exobjector de la UdG i d'un jove que realltza-

va la prestado en aquells moments, en qué afinnaven que ocupa-

ven un lloc de treball, no va tirar endavant, pero va ser pionera a 

Catalunya i va servir perqué altres col-lectius universitaris del Prin-

cipat promoguessin la mateixa campanya. El desembre de 1996 la 

Junta de Govem va suspendre el conveni de places de PSS. 

Pero l'activitat del Bloc ha estat acompanyada sovint de for

tes poiémiques, ja siguí amb els degans peí contingut de les acüvi-

tats (afirmen que «parlar del conflicte base sempre havia poriat 

molts problemes, fms i tot actituds de censura»), o amb EdG per les 

critiques a la gestió del Consell d'Estudiants. Aqüestes critiques 

han tingut des de fa uns quants cursos un canal de difusió propí: 

una revista autoeditada i autofinangada, £.'̂ riet. Podem assegurar 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ arhiT df] priin^'i' decenni d'exiscéncia 
W ^ ^ ^ ^ ^ - ^ d'aqucst;! iinivcrsit.it cotiiporu ambé 
^ Y ^ ^ ^ t parlar deis estudiants. l-'ero parlar de 

^ ^Jj^^^ ^ B qiii sóii i coin son els cstudiants de la 
^ r % M UdG, intencar dibiúxar un perfil de 

^^^^^^^^^ Testiidiant Líironi ens faria caure de 
^ ^ ^ ^ ^ ben segiir en t^eneraliczacioiis nial for-
m iiiuladcs i en al̂ n̂ns topics qüesciüiia-

m ^ bles. És per aixo que heni oriencat 
• ^ ^ ^ aquest apartat d'estudiants a tractar 

sobretot deis nioviments i associacioiis 
de la universitat. encenent que és precisanient a partir de les 
accions i el ti-eball col-lecdii que podeni aportar quelconi de uou 
¡ iiiteressant en aquest dossier deis den anys d'iimversicat. 

L'ADMINISTRACIÓ ESTUDIANTIL: 

EL CONSELL D ' E S T U D T A N T S 

Quan el 15 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya va 
crear la Universitat de Givona els estudiants hi estaven represen-
tats per la Coordinadora d'Estudiancs a l'Estudi General de 
Giroiia (ÜAB) i per la Dclegacjó d'Estudiants a TEscola Polkéc-
nica Superior (UPC). í^e seguida els estudiants deis dos antics 
ceiicres es van posar a treballar per tal de crear un frtint coniú en 
el camp de la representació d'estiidiaiits a la UdG. D'aqueíita 
manera els estudiants representants en el claustre provisional 
(febrer 1993) van ñmdar Tabril d'aquell any el Consell d'Estu
diants de la UdG (Cd'E), projecte que continuaren desenvolu-
pant els menibres del claustre consdtuent (desembre 1993) fins a 
aconseguir la inclusió del Cd'E en els estatuts de la UdG. amb la 
corresponent oílcialització i institucionalització d'aquest órgan. 

Només la Universitat de Lleida, anib el seu Consell de 
l'Estudiantat (que els va servir de niodel), posseeix una entiíat 
d'aquestes característiques, és a dir, d'un espai de trobacLi de tots 
els representuiLs d'estudiants, ja que en la resta d'universitats cata
lanes la coordinado entre tots els membres del claustre de Testa-
nient estudiantil és inexistent o bé hi és pero no de manera insri-
tncLünaÜtzada, I tot plegat no és accidental: la creació d'una insti-

tució autónoma anib pressupost i loc;ils autónoms (encara que els 
darrers anys aquesta autoiioEiiía ha estac sovint qüesrionada per 
l'equip de rectorat, alnienys en opinió deis assemblearis). només 
deis estudiants, ha perniés dotar el niovinient estudianril ü;ironí 
d'una infraestructura única. Durant els seus primers anys 
d'existéncia, el Cd'E -̂a teñir un paper important de creació de 
servéis per ais alumnes de la universitat, gesuonats per aquest 
"parlament d'estudiants»: l'iiiipuls d'una delegació d'estudiants a 
cada faculta: o escola, la promoció de la figura del sindic d'estu
diants i la creació del servei d'allütjanient universitari (SAU). 
Un altre deis seus grans éxils va ser, sobrerot els primers anys, la 
dinamització de la setmana cultural i l'anual «farra de la UdG», 
festa organitzada peí Cd'E en el campus universitari. També va 
ser d'aquesta época la creació de la tigura d'un í'alliberal* al 
Cd'E, el coordinador, carree que va estrenar Albert Cortada. 

I en el niarc d'aquesta institució incipient hi va baver 
nioments també per a la mobilització, .Aixi, a princ-ipi del curs 93-
94 i conjuntament amb totes les universitats del Principat es va 
convocar una jornada de vaga amb manifestació inclosa que va 
trena' ;il carrer pmp d'uns mil estudiants, en un monient en qué la 
UdG en tenia sis mil. Al final del curs anterior s'havia anunciat un 
atigment per tercer any consecutiu d'un lO'Xi deis preus de niatri-
culació a tot Catdunya, i les mobilitzacions d'aquell ocmbre van 
aconseguir mantenir l'increnient ;il niveü de I'IPC. Eren, dones, 
uns momenLs en c|ué el Cd'E es constiaiia en motor d'aquestes 
Iluites. paper que va anar perdent amb els anys en tavor de les 
assemblees de íacultat, que a final deb yu van assimiir el protago-
nisme en les campanyes en defensa de la universitat pública. 

EL FENOMEN E D G 

En les primeres eleccions de la UdG, les del claustre pro\isional i 
del consdtuent, tots els candidats van presentar-se sota les sigles 
CUECi (Candidatura Unitaria deis Estudiants de Girona). En les 
successives (1995 i 199H) va imposar-se sempre amb una majoria 
aclaparadora la candidatura d'EdG (Estudiants de Girona) amb la 
variant d'EFS (Estudiants de la Politécnica). D'aquesta manera, 
deis 67 claustráis del Cd'E, EdG-EPS en va obtenir 56 fany 1995 

http://iinivcrsit.it
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(;mib l'úiik;! excepció de la victoria del BEI .1 Lletrcs) i 42 i'any 

1998 (amb l'excepció de la victoria assemblearia a Lletrcs i Ciéii-

cies). Aquesta hegemonía d'EdG ha niarcat iiiexorablemeiit el 

rumb del Cd'E almenys tiiis ben entnit el niandat 98-99. Es trac-

tav-a de caiididatures d'iudepeüdents, i de fet molts deis estudiaiits 

que van participar en la vida deU niovinienLs estudiantil d'aquelLs 

anys afirmen que niajoritárianient eren estudiants amb g-anes de 

treballar per b uraversitit, amb una clara heterngeneítat política. 

Ai-xí, en les polémiques que sovint es generaven entre les associa-

cions de caire nrés polític i Estudiaiits de Girona, aquesLs sempre 

es declaraven uiia candidatura íapoliücaí'. Pero si bé es cert que 

molts deis components d'EdG-EPS es presentaven a les eleccions 

per un cert altruisine. nu es pot dir el mateix d'algiuis deis coot-

dinadors del Cünseü d'Estudiants i d'altres carrees de pes, fi^m-

cions que amb els anys van acabar essent una mena de tranipolí 

cap a la política oficial, com en els casos de Ricard Font, fent 

campanv̂ a per CÍU, o dejordi Xucli, que mes tard s'ha convcrdt 

en senador per CiU d'aquesta demarcació, entre d'altres. 

ELS COL-LECTIUS D'ESTUDIANTS 

El Bloc Rcvolucioiiari 

El Bloc Revulucionari (BR) es una de les poques organitza-

cions que ha intervingut en la vida de la UdG des deis pri-

mers anys d'uníversitat. ja que va néixer a final del 1992 i 

seguía en actiu el curs 20()l)-2O(H. En un deis seus manifes-

tos, els merabres del BR afirmen: "procurem mantenir un 

esperit crític i resistent, conscients que el pessiniisme i la 

renuncia nouiés poden generar un panorama pitjor. For-

nieni un coMectiu d'estudiants de diterents facultats de la 

UdG. A partít d'un funcionament assembleari, intentem 

portar a la universicat les Iluites i les denuncies socials que 

están vives a! carrer i que s'inienten silenciar des de les 

cúpules deis governs». Podríem definir el BR com un 

coMectiu anticapitalista i antifeixista, pero ]io mes enlla, ja 

que els seus meLiibres han estat i son d'ideologia prou varia

da (militants trotsquistes, anarquistes, de casáis íiknpaíí...). 

LES POLÉMIQUES AMB UNIDIVERSITAT 

I LA «CORRUPCIÓ» DEL C D ' E 

L'úttim mandat amb hegemonía d'EdG al Cd'E (98-99) i amb Da\nd 

Martí com a coordinador va serl'etapa de davallada d'aquest coMec

tiu, pero també el període en qué es vantreure a la llum alguns draps 

bruts del Cd'E. El curs 96-97 es va crear des del Consell la cooperati

va Añonen per oferir a la comunitat univeisitária Ilibres de text amb 

un 20% de descompte; tots els membres de la UdG podien ser-ne 

socis i per una quota de 100 pessetes anuals els interessats podien 

gaudir deis servéis d'aquesta cooperativa, El curs següent aquesta 

cooperativa va desapareixer i en el seu lloc va apareixer una empre

sa, Unidiversitat SL, que dirigien principalmentantics membres del 

CdE i que tenia al capdavant el seu coordinador en aquell moment, 

David Martí. Altó va provocar polémica entre els estudiants, perqué 

suposava d'una banda la privatitzacló de ser̂ êis (en un moment en 

qué el Consell d'Estudiants íiavia assumit el manifesten defensa de 

la universitat pública, on es denunclava aquest procés de privatitza-

ció) i de íaltra un possible trafic d'influéncies, perqué s'entenla que 

s'havia aprofitat el prestigi del Cd'E per signar els convenís de 

coMaboració entre aquesta empresa i "!a Caixa», el Diañ de Girona i 

les distribuidores de Ilibres. Aixo va provocar una campanya des de 

l'oposició al CdE, aleshores fonnada principalment pels assemble-

aris, especialmentdesprésque el rectoral va donara Unidiversitatla 

concessió d'un espai al campus de Montilivi per vendré Ilibres sense 

concurs públic {tal com ha reconegut J.M. Nadal mes endavant), 

concessió que es manté encara avui. Tot plegat va provocar la 

dimissió de David Martí com a coordinador, 

ALJUTJAT 

CONTRA UVUNIVERSITAT 

La campanya per la insubmissió (de quasi dos anys de durada), 

amb xerrades a cada facultat i l'edició d'una guia per la insubmis

sió, tenia un objectiu mes enllá de crear debat: aconseguir que la 

Universitat de Girona deixés de teñir places de prestado social 

substitutória (PSS), ja que el Bloc Revolucionari considerava que 

sota el concepte de coMaboració científica o social 'is'amagaven 

feines administratives, d'ajudants de bibliotecari o de consergeria». 

La campanya va consolidar-se amb un recollida de signatures 

(565), la presa de posició del Consell d'Estudiants a favor de la 

supressió, una xocolatada davant del rectorat i una denuncia ais 

jutjats de guardia de Girona contra el rectorat de la UdG. La denun

cia, presentada peí BR el 24 de maig de 1996 i acompanyada de 

les declaracions d'un exobjector de la UdG i d'un jove que realitza-

va la prestació en aquells moments, en qué afirmaven que ocupa-

ven un lloc de treball, no va tirar endavant, pero va ser pionera a 

Catalunya i va servir perqué altres coLlectius universitaris del Pfin-

cipat promoguessin la mateixa campanya. El desembre de 1996 la 

Junta de Govem va suspendre el conveni de places de PSS, 

Pero l'actívitat del Bloc ha estat acompanyada sovint de for

tes polémiques. ja siguí amb els degans peí contingut de les activi-

tats (afirmen que «parlar del conflicte base sempre havía portat 

molts problemes, fins i tot actituds de censura-}, o amb EdG per les 

critiques a la gestió del Consell d'Estudiants. Aqüestes critiques 

han tingut des de fa uns quants cursos un canal de difusió propi; 

una revista autoedltada i autoñnangada, L'Ariel Podem assegurar 
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que els articles d'aquest faniine han provocat mes d'un disgust a 

l'equip de govem de la universitat i també ais coordinadors del Cd'E 

d'EdG. Com a polémica endegada des de les seves planes i de la 

qual es van fer ressó els mitjans de comunicado podnem destacar 

la denuncia de la política de subvencions del Cd'E, que durantel 

curs 1995-1996 va teñir com a símbol l'estudiantina de Dret, pro-

jecte que va aconseguir una subvenció de 200.000 ptes. i que al 

cap d'un parell de mesosva desaparéixer. 

Cal destacar també el paper del BR en les canipanyes en 

defensa de la universitat pública i en el naixementde les assemble-

es d'estudiants a Uetres i Ciéncies, projectes que han aglutinat un 

gmix important deis estudiants de la universitat. I cal esmentar que 

malgrat la col-laboració amb l'Altemativa Este! de la UAB o el 

CoMectiu Universitari Andreu Nin de la URV, el Bloc ha cenyit la 

seva acció a Girona i s'ha convertit en un deis moviments d'estu

diants méssingulars de la UdG. 

L'acció del Bloc s'hn iiuuerialiczac en activitats molt diverses: 
setmana cultural, xocohtades, projecció de vídeos, /íiíJri'Kí's, 
xerrades, pancartes... amb la finuHtac de diiianiiczar la vida 
de la universitat i di- crear un anibient de debat i discussió 
que enriqueixi tots els estainents de la UdG, i niok especial-
ment els estudiants. 

L'acció del Dloc s'ha orgaiiitzat suvint esi forma de cam-
panyes, d'entie les quals caldria destacar com a niés iniportants 
la iniciada contra la reforma laboral del PSOE. la de supere ais 
presos poHtics de l'Estat espanyol i, potser la mes sonada, la 
campanya per la insubmissió. 

a EdG en el Cd'E i el treiica]nent de la seva hegemonia. 
Finalment, a partir de les eleccions de 1998 van coMaborar 
en el projecie assenibleari i van deixar de presencar-se per 
separat a les eleccions. Pero malgrat que el BEl va aconse
guir asseure un representant a la Junta de Govern de la 
UdG, Taclaparadora majoria deis EdG no li posava les coses 
gaire t"acils i les dificultats a l'hora d'obtenir informado van 
dificultar e) seu paper opositor. 

El seu altre ambit d'actuació era una tasca niok mes social, 
de defensa de la Uengua i la cultura i de totes les qücscions 
própies d'una organiczació progressista. Així, van seguir una 
linia d'organitzar actes, xerrades i projeccions de vídeo sobre 
dona, antifeixisme (campanya sobre el «cas GuÜlejn AguUó») o 
legalització del cánnabis. Un deis seus eixos basics van ser les 
campanyes en defensa de l'ensenyainent püblic. en el marc de 
les quals es va realitzar una aturada de classes d'una hora en 
defensa de la universitat piiblica que a Lletres va ser bastant 
secundada, i una de les seves accions mes sonades va ser orga-
nitzar una classe de química anib el protessor Joan Mn-ó a la 
Rambla de Girona un 12 d'octubre, per reclanr;ir la lecdvitat 
d'aquest dia. 

El fet de pertányer a una organiczació amb presencia a 
altres universitats va suposar el trencament de l'aiUament deis 
nioviniencs d'estudiants de la UdG i la possibilicaí de pardcipar 
en campanyes mes amplíes, com cambé va ajudar el BEl de 
Ciirona a teñir un local (encara que duranc poc cemps) í a 
publicar una revista, JiJ La Tmlyie-: 

La soliáañtat des de la universitat: 
Món-3 i Uniífersiíaris per Bósttia 

El Bloc d'Estndiants Itidependentistes (BEl) 

El Bloc d'EscudiaiUs índependentistes era una organització 
d'estudiants indcpendendsta i progressista d'implantació a totes 
les universicats del Principat. A Girona va aparéixer en el curs 
1993-94 i va desaparéixer el primer de maig del 21)00 per 
donar lloc a un nou coliecdu. la Coordinadora d'Escudiancs 
deis Paísos Catalans. entitat que ha tlisionat tres organitzacions 
(el BEÍ al Principat i les liles, l'Assemblea d'Estudiants Nacio-
nahsces al País Valencia i TAssociació Catalana d'Estudiants a la 
Catalunya Nord) per crear-ne una de nova amb presencia a 
tots els Pa'ísos Catalans. 

El BEl ^empre bavia treballat en dos vessants. D'una 
banda, la feina de representació d'estudiants en els órgans de 
govern de la UdG, El Bloc es va presentar a les eleccions al 
claustre i al Consell d'Estudiants el 1993, amb una derroca 
estrepitosa, i el 1995, en qué van aconseguir claustráis a 
Ciéncies i Llecres, fet que va suposar l'aparició de roposició 

Món-3 (que sigjiifica 3r món al revés) és una organització no 
governamental solidaria d'estudiants i professors amb presen
cia arreu de les universitats cacalanes. En el cas de la UdG, bi 
va aparéixer quan encara era Estudi General i en va desaparéi
xer cap a final de 1997. Era un coMectiu desdnat a denunciar 
les desi^ualtats Nord-Sud i a plantejar campanyes de cons-
cienciació sobre aquesta qüestió. Malgrat que sí que van 
col'laborar en campanyes de recollida de material, Món-3 no 
va organiczar mai camps de creball o projectes de cooperació 
incernacional, sino que va ussumir co]n a tunció propia la sen-
sibilització local. 

PoLser Tépoca de mes activicat d'aquesta associació va ser a 
mitjan deis anys noranta, i en destaquen els cursos d'aproxima-
ció al Tercer Món, que havien arribat a funcionar com a cré-
dics delliure elecció. 

En el cas concret del grup de Món-3 a Girona, es va tre-
ballar fort en la preparado de les dues setmanes interculturals 
dins de les setmanes culturáis deis anys 1996 i 1997, amb 
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Concentració d'esludiants, l"3ny 2000, al campus de Montilivi. 

xerrades i tallers sobre solidaricat. interculcuraÜLiC i cooperado. 
Concretanienc en la de 1996 es va aixecar una haima (cenda 
tradicional saliraui) i ¿i dins es van dur a terme les activitats: 
t;uila rodona, sopar popular i niúsiqíies del món. PrecisanietiC 
en el mmr d'aquesta jornada solidaria va aparcixer el primer 
número d'un /iiiic/ii!' qnc no va continuar tot i Texit que afir
men que va teñir: Vs-^iúdi'imou. mor que significa 'soüdaritac' en 
árab. 1 va ser a final d'aquell mateix any que. amb Món-3 com 
un deis principáis niotors. va realitzar-se una caneada d'un mes 
i miiz; de durada al ceatrc del Seminari peí confiicce de la zona 
deis Círans Llacs. 

Universicaris per Bosnia va ser un col-lectiu d'estudiants 
que va apareixer a l'inici de la guerra a Bosnia (1V92), amb la 
idea de donar-hi una resposta des de la universitat. Va sigitífi-
car una acció mes localitzada que !a de Món~3, i per aixó 
mes intensa. 

Van treballar a íons per nrganitzar la sensibilització al 
voltant del conflicce deis Balcans i sobrctot la participació 
en combois i canipanyes de solidaritac, i van suposar la 
implicació activa de la UdG en la solidaritat amb el poblé 
bosnia. 

La coordinado deis diferejits movhncnts 

Toes aquests niovimeins van estar trcballant a micjan anys 
noranta per articular d'alguna manera una alternativa a l'bege-
monia d'EdG al Consell d'Estudiants. i d'aquí va sortir la crea-
ció d'una coordinadora d'associacions de la UdCl amb Tobjec-
tiu d'esdevenir un contrapés al Cd'E que va teñir dos mesos de 
vida i va fi-acassar. En aquells nioments, la primavera del 1996, 
va tirar endavanc la idea d'organitzar una firní alternativa a la 
del Consell, proposta que va quallar i va tirar endavant. [Pro
gramada per al 9 de maig de 1996, al final la pluja va fer que 
aquesta activitat també es quedes en el no-res. 

Les associacioiis culturáis 

Com en cots els centres universitaria, i sobretot a les tacultats 
de lletres, també podem trobar a la UdG un llarg seguit d'ini-
ciatives culturáis en format de revistes o d'activitats de tota 
mena, la majoria de vegades amb poca contimi'ttat, AÍXÍ ban 
aparegut fanziucs culturáis, aíguns molt innovadors, com CÍKUI-
íoii EgoccnSnijue, L'Esdcixii o Kífii Esi. De vegades han nascut a 
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Llecres coMeciius coni SADE (Societat d'Amics d'Eros) ;imb la 
gens menyspreable proesa d'organitzar preniis liceraris de 
moka qualicac, coni el ja desaparcgut La Llengua Eléctrica de 
narrativa erótica. I ajxí podríeiii anar esmentant altres iiuciati-
ves efímeres com El Ja^, Fahrenheit o El Pebeter. 

Potser rúnica amb mes concinuVtat: ha escat TAUCOC 
(Associaciü Universitaria de Cultura Occitana), col'lectiu que 
té per objectiii l'intfrcanvi cnltural entre els Pa'ísos Catalans i 
Occitania, i que ha organitzat diversos tallers de dansa i música 
tradicionals catalanes i occitanes, així coni conferencies 1 
xerrades d'aproximació a la qüestió occitana. 

També caldria esmentar l'aparició a final deis noranta 
d'uiia colla castellera a la UdG, els Xoriguers de la UdG, que 
han contribuíc a la difusió del fet castellcr i a la dinamiízació 
de! campus arran deis seus assaigs i de les seves actuacions. 

LA FEINA MES SECTORIAL 

Empfesarials volia el segott cicle 

Es evident que Toferta d'estudis de la UdG ha variat notablc-
ment en aquests deu anys, i mole possiblement el seu anginent 
ha tingut a veure anib les Iluites dutes a terine pels estudiants, 
com a mínim en el cas d'enipresarials. Els primers anys d'Liiii-
versitat, a Girona noniés es podia estudiar la diploniatin'a en 
enipresariais, i els que volien obtenir la Iliceuciatura s'havien 
de desplanar a les universitats de Barcelona. De cara al curs 
1995-96 es voha aplicar en aqüestes universitats una ¡nena de 
«segona selectivit3lJ> per tal de resti-ingir Taccés ais estudiants 
de fora, com per exemple els de la UdG. Els estudiants 
d'empresarials van iniciar a la primavera de 1995 una dura 
batalla per aconsegiiir Teliminació d'aquestes restriccions -les 
quals fmalnient es van atenuar-, i que va provocar l'avant^a-
ment en Taparició del segon cicle a la UdG i la passibilitat 
d'estudiar la Iliceiiciatura en administració i dirccció d'entpre-
ses. Aixi, els estudiants d'empresarials, ainb el suport del seu 
deganat, van realitzar una cíaxotiada de Montilivi a les Aligues, 
una inanifestació a Girona i una altra a Bellaterra (per pressio-
nar el rector de la UAB), una recollida de signatures a la Ram
bla de Girona i una de les primeres acampades a Montilivi. 

Dret i la i^campaiiya dci toíxo" 

Malgrat alguns copies corrents sobre els estudiants de dret, en 
el cas deis de la UdG no es poc negar que van mostrar, 
almenys en els anys de barracots. una cerca capacitat de protes
ta per reclamar la construcció de Tedifici de la flicultat i el tras-
llai des deis ntóduls prefabticats de la zona de Fontajau. La 
primera protesta va ceñir lloc el desembre de Í99Ü, i el 1994 

va comentar la "canipanya del totxoo amb una co]istrucció 
simbólica al paci de Foncajau acompanyada d'un reguitzell 
d'acces de procesta. 

La pressió va Ceñir efecce, i abans d'acabar e) 1994 s'aprová 
la conscrucció d'un edifici per a dret a Moncilivi (que es va 
estrenar el curs 1999-2000), Tot i així, els anys d'espera vzn 

portar mes d'una tensió entre la Facultat de Dret i el rectoral, 
com el célebre boicot a la inauguració de l'edifici del Merca-
dal el marf de 1997, que va acabar amb un enfrontamenc fisic 
enere el rector Nadal i un escudiant, fet que va provocar una 
dimissió rectoral posteriorment recrificada. 

Possiblement ha escaC aquesc llarg període d'aíllamenc a 
Foncajau, entre d"alcres nioCius, el que ha fet que a Dret es 
desenvolupessin coMeccius d'estudiants propis i diferenciaCs de 
la resta de hiculcacs, els quals han realiczaC canipanyes electorals 
espectaculars (1998 i 1999) i amb un índex de parCicipació 
niolt per sobre de la nütjana: d'una banda la P E l ^ (Placafor-
nia d'Estudiants Reformistcs Actius) i de l'altra UD (Universi-
taris de Dret). 

Han assumit tarannas propis i han dut a terme tasca de 
representació pero també d'organiczació d'aciivicats culturáis. 
Els primers han estat sempre mole propers a les tesis d'EdG i 
els segons algunes vegades han treballac conjuncamenc antb els 
assemblearis. 

Les assodaciotis poiilecniqucs 

L'Escola Politécnica Superior sempre ha mandngitt una idio
sincrasia propia que d'algcma manera s'ha vist refleccida ta]nbé 
en la creació d'associacions d'esCudiancs própies. Es el cas d'un 
ball de sigles que represencen les associacions sectorials de les 
diferencs branques de la Policécnica: AEDl (d'ijiduscrials), 
AUPAT (d'arquiteccura), JAEETA (d'agropecuáries i agroali-
mentáries) i AEIGi (d'informática). Son organitzacions que 
durant els primers anys de la UdG agrupaven els claustráis i 
representants a la junta d'escola de íes diferents carreres i que 
posteriorment han quedat mes relegades a la feina especifica 
de treballar en Pambit de PEscola Politécnica. 

Han desenvolupat Hnies de creball en dues direccions: el 
vessanc mes lúdic (organització de festes i altres activitats, com 
el celebre festival anual L'Agronom de Ferro) i el mes acadé-
mic, concentrat en Porganització de cursos de üiure elecció 
sobre les diferents branques amb un éxit destacable i, en el cas 
d'AEDI, en la preparació del Foruní Industrial d'Empreses de 
Girona, que ha creat un espai d'interrelació entre les empreses 
i els fu Curs profcssionals. 

Aquests coPleciius han estat el motor de mobilització en 
les campanyes mes de caire corporatiu, com a final deis noran
ta la Uuita contra la LOE (Llei orgánica d'edificació), que va 
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Reunió i reivindicació a la UdG. 

portar a Barcelona i Madrid els escudiancs d'industrials per tú 
de defensarles seves compectncies cn construcció. ciicaní que 
sovint va SLiposar alguiis topada anib els de TAUPAT, ju qui; els 
arquitectes van ser els grans beneficiaris de la nova Ilei. 

EL BOOM ASSEMBLEARI DE LA U D G 

Un deis fets mes particulars i per aixó mes destacables de h 
historia deis nioviments d'estudiants de la UdG ha estat el 
niovimenc asseinbleari, que ha nascut com una resposta a la 
desconncxió entre estudiants i representante ais órgans de 
govern i plautcja recuperar la fninia tradicional d'organització 
Universitaria: l'asseinblea d'cstudiants. 

Els asseniblcaris plantegen l'assemblea com a eina fona-
niencal per tal com és un espai de democracia real, un espai 
en qué tothom pot prendre la páranla, en qué les decisions 
son preses per consens (i si no es pot, per majoria deis assis-
tents) i vinculants en relació amb els representauts, els quals 
adopten el nom de portaveus perqué son simples transmissore 
de les opinions de les assemblees ais órgans de govern. El 
movimenc assembleari suposa un trencament amb el sistema 
piramidal d'institucions perqué es configura com a sistema 
horitzontal, és a dir, participatiu, amb Tanim d'involucrar el 
niáxim nombre de persones per tai que tothom pugui dispo
sar de la informació i tolhom pugui participar en les deci
sions que rafecten. 

Aquest moviment estudiantil, que niés enlla de radical-
itient democraric es fa indescriptible per la seva heterogeneítat. 
va sorgir a les facultáis de la UAB i ha estat la base del jnovi-
ment en defensa de la universicat púbHca a les universitats cata
lanes sobretof a partir de mitjan deis anys noranta. 

Lletres i Ciéndes prenai la imciativa assembleária 

A la UdC les primeres assemblees d'cstudiants amb intenció 
d'esdevenir un organ contimí i preseni a les facultats van 
aparéixer de les maiis del Bloc Revolncionari a Lletres en ei 
curs 96-97 i amb motiu de la reforma deis plans d"estudi. 
encara que després Passembíea es va anar autoconvocant i va 
anar assuniint la resta de qüestions. Aquest procés porta a 
Taparició de rasseinblea de Ciéncies en el curs 97-98, i des
prés deis resultáis de les eleccions del febrer de 1998, en qué 
les assemblees van obtenir per primera vegada representació en 
els órgans de govern, la primavera d'aquelt any va néixer la 
PAF. La Plataforma d'Assemblees de Facultar, construida amb 
la Coordinadora d'Assemblees de Facultat de la UAB com a 
model. era i és fencarregada de coordinar el treball de les dife-
renrs assemblees i l'espai per consensuar posicions entre facul
tats per portar una sola veu ais órgans de govern de la UdG. 
Pero en aquells moments la PAF va ser també l'encarregada de 
promoure l'aparició d'assemblees d'estudiaTUs a la resta de 
tacultaLs i escoles de la UdG. 
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L'arribada deis assemblearis ;i] Cd'E va suposar el trasllat 
df la diicussió sobre democracia fii aqiiest i els íilcres órtíans de 
la UdG, ja que es prodiua un xoc constant de ÍLincionüinent 
perqué s'lii controntaven dues maneras de treballar: la de la 
democracia representativa (EdG) i la de la dciiiücracia directa 
(assembiearis). Pero la innovació assemhleária va ser basica-
ment al claustre, on les asseiiiblees van introduir el debac sobre 
qüestions socials i van aconseguir la presa de postura de la 
UdG en contra de les enipreses de trcball temporal, o en qües
tions com Vohjipació, o el debat sobre la cárrega policial a la 
XJAB, o la privatització de servéis. 

Es en aquest darrcr camp que les assembleei: d'estudiants 
han mantiiigut una Uuita constant, i va ser també al voltant de 
!a privatitsació que va comenC'ir la tan sovintejada polémica 
entre asseniblearis i rectorat de la UdG, amb el bar de Lletrcs 
com a punta de ]lan(;a. 

El projecte del bar de Lletres és un deis exemples de 
polémica: era una proposta deis assemblearis de constituir un 
bar de titularltat ptiblica pero gestionat pels estudiant:%, amb 
la idea que els treballadors fossin contractats per la UdG i 
que el bencfici fos just per reinvertir-lo en el manteniment i 
les millores. 

La Cambra de Coiiicrt; de C5irona en va ler un informe i 
va avalar la viabiiitat del projecte, pero el rectorat de b UdG 
va desestimar la proposta i va fer una concessió a una empresa 
privada. Les mobiiitzacions del desembre del 98 o del mar^ 
del 99, en que van sortir al carrer prop de 3.000 escudiants, 
demostraven la forcea de la canipanya en defensa de la univer-
sitat pública, encara que van ser nioltes mes les accions dutes 
a terme sobre aquest tema, com la tancada al teatre de magis-
teri, la botifarrada al rectorat o una timbalada al claustre. 

També va ser en aquest període tjue va néixcr L'^/nniiii, 
e! butlletí semestral publicat per la PAF amb un tiratge de 
3.000 exemplars i que s'ha constittnt com Tespai de difusió 
deis plantejaments assemblearis. Les cnriques al funcionament i 
la gestió de la UdG que s'hi han pogut llegir han provocar 
molt sovinl la cólera del rectorat. que mes d'una vegada ha 
amenafat de tancar-la. 

La victoria assembleñria 

£l curs 1999-2000 va comencar amb la polémica al voltant de 
la imminent aprovació d'unes normes de permanencia el con-
tingut de les quals. nialgrat que afectaven tots els estvidiants. 
era conegut per ben pocs. De manera que en aqucll inici de 
curs va comentar una forta campanya d'assemblees a totes les 
facultats de la UdG per informar els estudiants i, dcsprés de 
coneixer Topinió desfavorable de la majoria, niobilitzar-se en 
contra del projecte, 

Aquest va ser un motor que porta a la victoria de les 
assemblees a la majoria de íacultats en les eleccions de! desem
bre de 1999. Una recollida de signatures, 5.500 en deu dics {la 
campanya es deia «13.000 firmes contra la nova normativa de 
permanencia"), van posar fre a la proposta del rectorat, el qual 
va haver de fer marxa enrere i asseure's a dialogar amb una 
coniissió de portaveus designada per les diferents assemblees, 
que va aconseguir l'aprovació d'una nova proposta, aquesta 
veteada consensuada a totes les assemblees d'estudiants i que 
eliminava la majoria de possibilitats d'expulsió. 

En les eleccions de! desembre de 1999 les candidatures 
deis assemblearis van obtenir 43 deis 67 claustráis, fet que va 
suposar peí" primera vegada una majoria assemblearia en c! pie 
del Coiisell d'Estudiants, pero també la primera vegada que en 
una universitat catalana hi ha hagut aquest resultat. 

ALXÓ va provocar un canvi profund en el tuncionanient 
del Cd'E cap a rhoritzontalitat democrática, amb un simbó-
lic primer cop d'eliminar el son del coordinador i buidar de 
contingut aquesta figura, mantenint-la només per imperatiu 
esta tu tari. 

Pero mes enllá de les formes va comportar un canvi radi
cal en la representado deis estudiants en els órgans de govern. 
ja que totes les seves dccisions van quedar vinculades a les 
assemblees. 

També es va instaurar la possibilitat que qualsevol estu-
diant pogués formar part de les comissions de treball (a 
diferencia del requisit de claustral que s'exigia en el període 
anterior), aixó sí, amb la snpervisió de les assemblees. instru-
ment tiltim de decisió i cessió de les responsabilitats. Una altra 
innovació va ser la creació de fEspill (el servei de préstec i 
intercanvi de Ilibres), que consisteix en un espai d'intercanvi 
d'apnnts i de venda de Ilibres de segona ma, com un primer 
pas cap a la creació d'un servei públic de Uibreria al campus 
que tes de contrapés a Unidiversitat. 

Pero un deis grans exits de les assemblees en la seva etapa 
d'hegenionia va ser la campanya en defensa de la universitat 
pública que es va dur a terme el mart; de fany 2O00. Les 
mobiiitzacions responien a la convocatoria de la Plataforma 
Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública, que agru-
pava les assemblees de la UAB. la UdL, la UPC, la Vtí i AEP i 
BEI de la UPF, van comeuí^ar el día 9 de niarc amb una tanca-
da al rectorat i van acabar amb una acampada a Montilivi la nit 
del 22 de mar^ (amb una assisténcia de 500 persones) i una 
jornada de vaga el dia 23 que va portar al carrer uns 30.000 
estudiants a tot Catalunya (uns 2.500 a Girona). La contun-
dent resposta d'aquest dia de vaga va ser fruit de les accions 
que es van dur a terme en el tram d'aquests quinze dies. com 
una xiulada contra l'estat deis laboratoris, una recollida de sig
natures, debats i conferencies... 
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Les biblioteques, una finestra oberta. 

Pero 1.1 victoria assembieari,! cambé va teñir la seva creu, la 

visita de la ministra Anua Birulés en la inauguració del curs 

2000-01. 

La convocatoria de la inanitestació de protesta era 

d'alguns coMectius uiiiversicaris, pero Testreta vinculado de la 

ministra amb les políciques privatitzadores que tant s'havien 

denunciat en les canipanyes en defensa de la universítat pi'iblica 

va convertir l'acie de protesta en niultitudiiiari. 

S'hi van viure nioments de niolta censió, sobrecoc qtian la 

ministra i el rector es van obrir pas entre els manifestants a 

empentes i cops de porra, quan es va impedir ¡'entrada deis 

esCLidiants a l'acte o quan la policia va carregar contra ells ai 

vestíbul de la Facultat de Lletres. 

Pero nialgrat que els fets eren niolt similars ais siicceits per 

la visita d'Aznar a la UAB. niediáticanient van ser tractats a la 

inversa i ben aviat Popinió general va ser contraria a les críri-

qnes que esgriinien els estudiants. 

£1 claustre cxcraordinari que es va convocar va ser un 

reflex d'aquest estat d'opinió i les intcrvcncions d'alguns sec-

cors del protessorat contra els portaveus de les asseniblecs van 

arribar a plantejar la vinculació deis asseniblearis anib Tesque-

rra independenrista basca. 

El resultat d'una votació que va deixar sois els assembiea-

ris, la sensació d'inconiprensió i e] clima de criminaliízació 

(amb declaracions judicials incloses) van desanimar els assem-

blearis i van contribuir a frustrar les íMusiojis de creball i canvi. 

El curs 2(KIII-()1 va continuar amb les dues primeres 

assemblees generáis d'estudiants de la UdG, és a dir, assem-

blees a que estaven convocats tots els estudiants de la UdC, 

per tal de revisar el funcionament assembleari i aproíundir en 

l'autocrítica. 

D'aquest procés van néixer noves propostes i noves 

eines de trebal!. El curs 20(11-02 comenta amb el debat al 

vokant de la nova Uei d'universitats (LOU), i el desembre 

del 2001 es renovaran els membres del claustre de l'estament 

d'estudiants. 

Será el moment de comprovar si les assemblees reno-

ven la majoria i mantenen la UdG com un model possible 

de democracia directa en la t^estió i funcionament de la 

nniversitat. 

BenetSalellas 

és i'íluílitnit íi lii UdG. 

Rí7'(iríi7ti>i' rcijliízai ,1 imm de l'arxiu Í / 'EI Vum 

i d'i'Mirevisii's a Mttmma Parra, Qiiitii Marjwus, 

Fruíicesí Píijol.Jotíii Oliviri SÜvii] lihpmi. 


