
Els Mossos desallotgen 50 estudiants tancats a la UB

Associació d'Estudiants
Progressistes

Documents Els Mossos desallotgen
50 estudiants tancats a
la UB

Publicat el dimecres 14 de novembre de 2007

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 1/2

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


Els Mossos desallotgen 50 estudiants tancats a la UB

Adaptació de la notícia apareguda a e-notícies:
 
Uns 50 estudiants s'han tancat aquesta matinada a les instal·lacions universitàries del Raval per
protestar contra l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Els Mossos d'Esquadra han entrat a la
facultat amb el permís del degà i han trencat les cadenes amb què s'havien lligat els estudiants. El
portaveu dels estudiants, ha lamentat que "el rectorat de la UB no hagi volgut dialogar amb els
estudiants perquè s'acabés el tancament i hagi permès als Mossos d'Esquadra que entressin a la
universitat".
  
Sobre aquesta actuació, el portaveu d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, ha assegurat que "els Mossos
s'han excedit en la seva actuació" per desallotjar els seixanta estudiants que s'havien tancat a la
Facultat d'Història de la UB, ja que "els han retingut durant una hora". En aquest sentit, ha dit que "la
primera actuació dels Mossos ha estat amb el permís del rector", que volia obrir les portes per
restablir el normal funcionament de la Universitat.
  
Durant la roda de premsa, convocada a l'edifici històric de la UB, ha dit que "més enllà d'obrir les
portes també han pres tot l'entorn de la facultat" i ha afegit que en el desplegament policial hi havia
"sis furgonetes antiavalots, quatre cotxes patrulla i desenes i desenes de policies".
  
Tanmateix, el portaveu dels tancats, Boi Segarra, ha reclamat en veu de tots els estudiants que "la
universitat pública no es financiï amb diners de l'empresa privada, que es garanteixi que el model
docent es pugui desenvolupar correctament, que la Generalitat s'impliqui fermament en la defensa
de llengua catalana en la universitat, que la Generalitat faciliti els desplaçaments a la universitat amb
una rebaixa substancial dels preus dels transports públics pels estudiants, la creació d'un salari
estudiantil, l'equiparació immediata de les taxes dels últims 10 anys amb l'IPC d'aquest mateix
període, que es garanteixi l'accés als graus i als postgraus a tots els estudiants que ho desitgin i que
s'eviti qualsevol filtre socioeconòmic, que es creï una conselleria pròpia d'universitats i recerca i que
es consultin i es tinguin en compte les propostes i les reivindicacions del moviment estudiantil en
totes les reformes i decrets que facin referència a la política educativa universitària".
  

Valoració de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes
 
La tancada ha estat una iniciativa particular d'un grup d'estudiants, desvinculada de la PMDUP, però
dins de la mateixa línia de discurs. Els estudiants, en veu del seu portaveu han recolzat la
convocatòria de la PMDUP per demà. Des de l'AEP condanem fermament l'entrada dels Mossos
d'Esquadra a la Universitat, entenent que vulnera la concepció de la Universitat com un espai obert
on els estudiants podem defensar els nostres drets sense haver de patir repressions i refirmen el
nostre suport a la PMDUP, com a únic marc legítim des del qual coordinar les mobilitzacions en
defensa de la Universitat Pública i per això fem una crida a la unitat del moviment estudiantil. L'èxit
de la nostra feina rau en aquesta ja que la fragmentació només ens fa perdre força, la força que
necessitem per arribar a on volem!
  
PER UNA UNIVERSITAT VERITABLEMENT PÚBLICA I DE QUALITAT, TOTS AMB LA PMDUP!
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