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Resum:
L'AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes, en sessió ordinària del seu Consell Nacional, respecte als fets ocorreguts al llarg de tot el

dia 18 de març i les gravíssimes actuacions policials que van tenir-hi lloc, vol manifestar que:
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 L'AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes, en sessió ordinària del seu Consell Nacional,
respecte als fets ocorreguts al llarg de tot el dia 18 de març i les gravíssimes actuacions policials que
van tenir-hi lloc, vol manifestar que:
  
1) Ens reafirmem en tot allò expressat en el comunicat que es va emetre el mateix dimecres 18 de
març abans que s'iniciés la manifestació del vespre en protesta per les càrregues i les persecucions
indiscriminades efectuades pel cos de Mossos d'Esquadra aquell mateix matí.
  
2) Exigim la dimissió del Rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, per haver permès
conscientment i de forma innecessària l'entrada dels agents policials al recinte de la universitat. A
més, tornem a denunciar públicament que aquesta intromissió va produir-se amb l'excusa fal·laç
d'uns incidents ocorreguts dies abans a l'interior d'una altra Facultat.
  
3) Exigim l'obertura immediata d'una investigació a fons en el si del cos dels Mossos d'Esquadra i
l'aplicació d'expedients disciplinaris exemplars que suposin l'expulsió els agents responsables dels
nombrosos abusos comesos contra estudiants, periodistes i el conjunt de la societat civil present a
les manifestacions.
  
4) Condemnem la impunitat de què gaudeixen els agents de la policia que incorren il·legalment en
l'ús indiscriminat de la força contra manifestants i periodistes, i ens sumem a l'exigència feta per
nombroses entitats de defensa dels drets humans i civils sobre l'aplicació de la normativa aprovada
per la Generalitat de Catalunya que estableix l'obligació de dur un distintiu identificatiu a l'uniforme
dels Mossos d'Esquadra. Alhora, cal que es faci efectiva l'obligació per al cos d'antiavalots de dur la
cara descoberta per a no poder-se emparar en l'anonimat.
  
5) Exigim la depuració immediata dels comandaments policials que han permès i promogut les
intervencions desproporcionades i arbitràries dels Mossos d'Esquadra, i molt especialment el
cessament del Director General de la Policia, Rafael Olmos, el qual va afirmar que l'actuació
d'aquests havia estat exemplar i respectuosa amb la legalitat. La pervivència d'aquestes actituds
encobridores denoten la inobservança dels principis democràtics i converteixen la policia en un cos
armat subjecte només a la seva pròpia jerarquia i interessos, esdevenint una amenaça per al conjunt
de la societat.
  
6) Exigim l'assumpció de responsabilitats directes per part de la Conselleria d'Interior en referència a
la gestió i el sanejament de la policia catalana. Aquesta no és la primera ocasió en què des del
nostre sindicat es demanen les explicacions i rectificacions necessàries per part de la direcció
política de la Conselleria, ja que malauradament els fets exposats més amunt no són aïllats.
  
7) En cas que els punts abans descrits no obtinguin resposta en el marc de la seva compareixença
pública, sigui per impediments externs o per manca de voluntat política, exigim la dimissió del
Conseller d'Interior, Joan Saura, per no haver estat a l'alçada de les circumstàncies. En cap cas es
poden tolerar les irresponsables actuacions policials des de conviccions polítiques compromeses
amb els principis democràtics i amb la purga dels elements i els procediments contraris a aquests en
el si del cos de Mossos d'Esquadra.

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Comunicat davant les actuacions indiscriminades del cos dels Mossos d'Esquadra

  
8) Considerem necessària la disculpa pública del Govern de Catalunya per la desproporció de les
actuacions policials que s'han produït recentment, i ens reafirmem en l'opinió que el progrés social
no pot conviure sota cap concepte amb l'abús de la força i la deriva autoritària dels cossos policials.
  
9) Finalment, volem manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones estudiants, professionals
dels mitjans de comunicació i ciutadania-, que van patir la brutalitat criminal i arbitrària de les forces
d'ordre, entre les quals es troben ombroses militants de l'AEP. Reiterem el nostre suport a tots els
nivells, tant logístic com jurídic, i exigim la retirada immediata dels càrrecs de desobediència i
desordre públic que van aplicar-se de forma aleatòria i injustificable.
  
Barcelona, 23 de març de 2009
  
Consell Nacional
  
AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes
  
www.aep.cat / aep@aep.cat
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