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Resum:

Dimecres 18 de novembre, a les 13:00 hores, ens sumem a la convocatòria de concentració a la plaça de la Universitat de Barcelona, per

reclamar una Universitat Pública, Democràtica i de Qualitat, i exigir la retirada de les imputacions judicials que tenen desenes d'estudiants

per la seva defensa.

  

L'acte es convocava com a resposta solidària als 53 estudiants encausats al desallotjament del rectorat de la UB el passat 18 de març. Tot i

que el judici s'ha ajornat imprevisiblement, el col·lectiu convocant, "58 i més", manté la crida per tal de fer-se'n ressò de la situació de

repressió i posar de manifest un cop més els dèficits de la Universitat Pública. A més de la concentració a la plaça de la Universitat,

s'organitzarà un judici popular als responsables de la situació precària de la Universitat i de la repressió política que pateixen aquells qui la

defensen.
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Concentració i judici popular per la Universitat Pública, Democràtica i de Qualitat

Dimecres 18 de novembre, a les 13:00 hores, ens sumem a la convocatòria de concentració a
la plaça de la Universitat de Barcelona, per reclamar una Universitat Pública, Democràtica i de
Qualitat, i exigir la retirada de les imputacions judicials que tenen desenes d'estudiants per la
seva defensa.

 

  
L'acte es convocava com a resposta solidària als 53 estudiants encausats al desallotjament del
rectorat de la UB el passat 18 de març. Tot i que el judici s'ha ajornat imprevisiblement, el col·lectiu
convocant, "58 i més", manté la crida per tal de fer-se'n ressò de la situació de repressió i posar de
manifest un cop més els dèficits de la Universitat Pública. A més de la concentració a la plaça de la
Universitat, s'organitzarà un judici popular als responsables de la situació precària de la Universitat i
de la repressió política que pateixen aquells qui la defensen.
  
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes entenem que les imputacions penals responen
a la manca de vies reals de comunicació entre l'estudiantat i les instàncies universitàries i polítiques.
És per solucionar aquest conflicte que reclamem una Universitat realment Democràtica, amb canals
de participació autèntics, i la retirada dels càrrecs als estudiants encausats fins ara.
  
Demà dia 18 farà un any de l'ocupació del rectorat de la UB, i vuit mesos del seu desallotjament. La
intervenció del cos policial autonòmic a la matinada del 18 de març acabà amb la identificació de 53
estudiants, que després van ser imputats pel jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona per falta de
respecte a l'autoritat. El judici per aquests càrrecs s'havia de celebrar demà mateix, a l'Auditori de la
Ciutat de la Justícia. Tanmateix, el passat divendres dia 13 es va comunicar l'ajornament del judici, a
raó de no haver trobat a 16 dels imputats. Actualment, el judici encara no té nova data.
  
Barcelona, 16 de novembre de 2009
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