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Rectorat es contradiu i segueix amb la seva política de bloqueig cap a l’exercici de la                
llibertat d’expressió i manifestació i no considera secundar la vaga internacional           
convocada pel moviment Fridays For Future, aquest divendres 24 de maig de 2019,             
després que el 7 de maig el Claustre Universitari de la UPC aprovés per consens               
l’acord CU/2019/01/06, sobre la declaració de l’Estat d’Emergència Climàtica. 
 
El proper divendres 24 de maig hi ha convocada una vaga internacional pel moviment              
ecologista Fridays For Future. L’objectiu és exigir a les institucions governamentals           
l’aplicació de polítiques efectives que responguin a la necessitat de reduir les emissions.             
La tendència actual ens aboca, als més joves, a viure en un món sense biodiversitat per la                 
quantitat massiva d’espècies extingides i en perill d’extinció que integren la nostra biosfera             
degut a la irresponsable gestió dels residus i la consegüent contaminació del medi. 
 
Quin és el principal problema? L’augment del consumisme en una gran part de la població,               
derivat del sistema global de creixement econòmic capitalista en què vivim. Aquest provoca             
creixents desigualtats entre els diferents estaments socioeconòmics i esdevé contrari al           
model de consum sostenible i economia circular que el planeta necessita. 
 
No hi ha prou amb la transició energètica cap a fonts d’energia renovables. Si no repensem                
el sistema productiu actual i la gestió dels residus, el canvi climàtic serà imparable. 
 
Si no aturem les emissions i seguim destruint la capa d’ozó, el desglaç dels pols serà                
inevitable i ens tocarà viure les seves terribles conseqüències: la inundació de superfície             
terrestre habitable i conreable, i les guerres que se’n poden derivar; l'extensió dels agents              
de transmissió de malalties tropicals a causa de l’escalfament global; la reducció de les              
precipitacions i les temperatures extremes per la pèrdua de l’efecte suavitzador dels            
corrents oceànics; l’augment de malalties respiratòries per les partícules en suspensió de            
l’aire; la pèrdua de fonts d’aigua potable i la llista continua. 
 
Encara som a temps d’evitar-ho. Per això, volem incidir en mesures sostenibles i             
respectuoses amb el medi ambient a la UPC, com per exemple vetllar per l’estalvi i reducció                
del consum energètic, elaborar un nou pla UPC Energia 2030 amb accions i compromisos              
orientats a la transició energètica i l’ús d’energies renovables, la implantació de noves             
plataformes digitals per a la reducció del consum de paper i els serveis de reprografia               
abusius, incentivar les càtedres UPC de Sostenibilitat i d’Innovació Energètica, o fins i tot, la               
creació d’un Vicerrectorat dedicat exclusivament a la transició energètica i la sostenibilitat. 
 
Des del Consell de l’Estudiantat ens trobem davant una situació de bloqueig per part del               
Consell de Direcció. Ens referim a l’aturada acadèmica en jornades de vaga quan es tracta               
de celebracions internacionals i moviments socioculturals de la ciutadania, els quals           
defensarem i lluitarem sempre per la seva rellevància. Alguns exemples són la vaga pel Dia               
Internacional de la Dona Treballadora (8 de març); la vaga Internacional del moviment             
ecologista Fridays for Future on sol·licita la declaració de l’Estat d’Emergència Climàtica (25             
d’abril) o la vaga on s’insta a la Generalitat de Catalunya a la rebaixa de les taxes                 
universitàries i que alhora era una recollida de signatures per a la ILP Universitats. 
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Quan hem comunicat a rectorat que l’estudiantat de la UPC secunda la vaga de Fridays for                
Future, on insta a les institucions que han declarat l’emergència climàtica a passar de              
“declaracions a fets concrets”, no han atès a les nostres demandes: comunicar al             
professorat aquesta convocatòria i recomanar la cancel·lació o canvi de data de les             
activitats avaluables que es realitzin durant la jornada. El Consell de l’Estudiantat ha             
determinat que aquesta petició és la forma de defensar els drets de llibertat d’expressió i               
manifestació de les nostres estudiants, de forma que puguin preparar la jornada i assistir a               
les manifestacions sense ser coaccionades per motius acadèmics o econòmics. 
 
El fet que el Consell de Direcció no ens legitimi per a demanar la paralització i/o ajornament                 
d'actes avaluatius ens deixa sense alternatives de cara a representar a tot l'estudiantat que              
el pròxim divendres vol lluitar pel seu futur. Des del Consell de l'Estudiantat de la UPC                
sempre hem cregut que l'estudiant forma part del sistema universitari, però envers les             
respostes donades últimament, sembla que no ho som. 
 
Finalment, ens agradaria concretar el nostre suport al moviment estudiantil internacional           
Fridays for Future i la convocatòria de la Vaga Global pel Clima per aquest divendres 24                
de maig on s’exigeix a les institucions, públiques i privades, l’aplicació de polítiques             
efectives contra el canvi climàtic. En aquesta línia, des del Consell de l’Estudiantat: 
 

1. Subscrivim les demandes de Fridays for Future: cal passar de “declaracions a fets”.             
En aquest sentit també demanem acció clara per part dels òrgans de direcció de la               
UPC i la Generalitat de Catalunya, que han de continuar treballant per a una              
universitat més verda i responsable amb el futur del planeta. 

2. Animem a tota la comunitat universitària a unir-se al moviment i a les diferents              
manifestacions i concentracions, en concret, la que tindrà lloc a les 16.30 h a la Pl.               
Universitat de Barcelona, així com les mobilitzacions que organitza F4F cada           
divendres a les 16.30 h a Pl. Sant Jaume (Barcelona).  

3. En coherència amb la declaració d’Emergència Climàtica per part de la UPC,            
instem al Consell de Direcció i centres docents de la nostra universitat, a fer efectiu               
els drets de llibertat d’expressió, associació i manifestació mitjançant la suspensió           
de l’assistència obligatòria com la realització d'activitats avaluables i         
pràctiques pel pròxim 24 de maig pel lliure exercici d’adhesió a la            
convocatòria. Tot i que hi ha activitats programades durant tot el dia, remarcar             
especial atenció a aquelles activitats lectives que comencin a partir de les 15 h, tot               
per a facilitar la participació d’estudiants i docents a la manifestació de les 16.30 h. 

 
 
Atentament, 
 
El Consell de l’Estudiantat de la UPC 
 
 


