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Consell d’Estudiants, 
un òrgan 
per als estudiants

Des dels seus inicis, el Consell d’Estudiants és un òrgan de representació de 
tot l’alumnat de la Universitat de Girona en el marc de la seva estructura i 
composició.
Com tot en aquesta vida, el Cd’E ha tingut moments de gran activitat en què 
ha estat un òrgan conegut i reconegut per tots els membres de la Universitat 
i ha estat promotor d’un seguit de reclamacions i millores que, des de llavors, 
s’han pogut gaudir en tots els espais de la Universitat, com ara la participació 
en l’elaboració de les Normes de permanència o en la redacció dels actuals 
Estatuts. 

Tot i així, darrerament el Cd’E ha estat mancat d’aquella legitimitat que 
sempre l’ha caracteritzat. Ha estat el blanc de totes les crítiques possibles i la 
diana de totes les campanyes de deslegitimació i desmoralització dels seus 
membres. Això no ha estat en va i, malgrat haver respost totes i cada una 
de les crítiques amb un argument positiu i amb el missatge de construir un 
futur millor i més clar per als estudiants, i en extensió per a tota la comunitat 
universitària, ara ha arribat el moment de demostrar que els nostres objectius 
eren reals, possibles i factibles.

Ara hi ha hagut les eleccions al Consell d’Estudiants, i en el moment d’escriure 
aquest article encara no es coneixen els resultats. Els nous membres del 
Consell hauran de ser capaços de continuar la línia de treball en què s’ha 
estat treballant durant tot aquest temps, i de seguir un discurs en positiu, en 
què es reconeix allò que es desconeix, però en què es té interès a aprendre. 
Hauran de demostrar que les antigues i no tan antigues reivindicacions 
són totalment ètiques i que, quan un gran percentatge de la comunitat 
universitària crida, com a mínim és que hi ha algun dubte o algun problema 
de comunicació, i val la pena escoltar-la.
Aquest nou Consell d’Estudiants haurà de ser capaç d’arribar a complir els 
seus objectius, d’unir esforços i treballar per la Universitat, i no per defensar-
se de les crítiques. Ara comença una nova etapa. Un nou període en què 
el Consell d’Estudiants té la missió de garantir els drets dels estudiants en 
la reforma estatutària de la Universitat de Girona, reformar el seu propi 
reglament per fer-se ell mateix més àgil. Una etapa important i emocionant. 
Ànims.


