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SITUACIÓ DELS EXPEDIENTS i 
REPRESSIÓ POLÍTICA AL CAMPUS 

Avui, 2008, a la UAB hi ha 31 persones amenaçades amb expulsió temporal 
o a perpetuïtat de la universitat amb un reglament disciplinari de 1954. 

urant el curs 2007/08 es van desenvolupar fortes mobilitzacions contra la progressiva elitització 
i mercantilització del dret a l’ensenyament superior (LOU). Per a preparar les mobilitzacions 
contra el Reial Decret que elimina les llicenciatures i diplomatures i contra la  precarietat 

laboral del personal docent, a la UAB es va crear el Comitè de Vaga (integrat per assemblees de 
facultat, sindicats d’estudiants, de professors i de treballadors universitaris). La CGT va convocar als 
professors no funcionaris a la vaga.  

El 4 de Març es va organitzar una tancada a la Facultat de Lletres (com tantes que s’han fet a la UAB) i 
el Rector va enviar als Mossos d’Esquadra, els quals van carregar contra la gent no tancada. Desenes de 
ferits i 30 persones identificades. Cap investigació. L’endemà, 2.000 persones van demanar respostes i 
responsabilitats al Consell de Govern, sense èxit. 

Des d’ençà, la Coordinadora d’Assemblees de Facultat va continuar cridant a demanar explicacions als 
responsables, demanant la dimissió del rector, del secretari general – Rafael Grasa- i del Vicerector 
d’Estudiants- Joan Carbonell-. El 6 de març la vaga va tenir un seguiment del 90% a la UAB, 10.000 
persones van manifestar-se a Barcelona contra la LOU i Reial Decret amb la participació dels 
treballadors de TMB en vaga, estudiants de secundària i representants del professorat tant universitari 
com de secundària.sitats i Empresa 

’altra banda, la Degana de Lletres va trair als estudiants de l’assemblea (que van guanyar les 
eleccions a la Junta amb més del 90% dels representants) tot aprovant el pla d’estudis que 
substitueix les llicenciatures a l’òrgan menys democràtic de la Facultat i sense convocar als 

representants d’estudiants. L’Assemblea va manifestar-se contra aquesta maniobra i va impugnar aquest 
òrgan (recurs d’alçada i ara contenciós administratiu).  

Desprès de les mobilitzacions de les Assemblees totes les reunions dels òrgans de govern han estat 
custodiades per Mossos d’Esquadra i per membres de seguretat de la UAB. Enlloc d’obrir un diàleg o 
una moratòria per discutir els arguments i perills de degradació de la qualitat universitària denunciats 
pels estudiants, per Sant Joan l’Equip de Govern va enviar un total de 33 expedients 
disciplinaris contra 31 persones del moviment estudiantil de la UAB.  

otes les portaveus i interlocutors estudiantils i de professorat laboral del Comitè de Vaga estan 
expedientades. Totes les persones que han negociat en algun moment amb el Deganat o el 
Rectorat, estan expedientades. Set, de les 10 persones que van signar la impugnació de Lletres, 

estan expedientades. Totes elles estan sent “processades” segons un reglament franquista, sense 
respectar la presumpció d’innocència pel simple fet d’exercir la llibertat d’expressió, reunió i 
manifestació al campus. Cap dels fets de la càrrega dels Mossos d’Esquadra ha estat investigat. 
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De què s’acusa De què s’acusa De què s’acusa De què s’acusa a a a a lesleslesles 31 estudiants  31 estudiants  31 estudiants  31 estudiants 

expedientaexpedientaexpedientaexpedientadedededes?s?s?s?    

De manifestarDe manifestarDe manifestarDe manifestar----se contra la institució;se contra la institució;se contra la institució;se contra la institució;    

D’alterar l’ordre acadèmicD’alterar l’ordre acadèmicD’alterar l’ordre acadèmicD’alterar l’ordre acadèmic; ; ; ; De De De De desobeirdesobeirdesobeirdesobeir al rector; al rector; al rector; al rector;    

És a dir, d’exercir les mateixes llibertats que molts d’ells i d’elles (fills i filles del maig del 68) van 
practicar. 

Des del juny, segueixen atribuint el mateix catàleg de faltes: desobediència a l'autoritat, alteració de 
l'ordre acadèmic i manca de probitat per a la gent que 
no sent estudiants de lletres "s'ha ficat" a temes 
"interns" d'aquesta  facultat. És a dir, són càrrecs que 
molt bé podrien haver adduït contra qualsevol de les 
persones que han participat a les mobilitzacions de 
l'Assemblea contra la Precarietat (p.e. l'acció de 
repartir octavetes a l’acte d’inauguració del curs 
acadèmic, la pujada al Rectorat i la discussió amb el 
rector, o les manifestacions dels becaris de 
col·laboració l’any passat a tall d'exemple). 

� Estan expedientades dues persones de 
l’Assemblea de Ciències, una d’econòmiques, 
20 de l’assemblea de lletres (incloses tots els 
que han estat interlocutors amb el deganat), 4 
de polítiques, dues de l’assemblea de becaris 
de col·laboració, dues de psicologia i una de 
tercer cicle. 

� Hi ha persones de tot l’arc organitzatiu 
estudiantil de la UAB: SEPC, Estudiants en 
Lluita i Corrent-Roig Estudiants. 

� Dos membres del Consell de Govern, onze 
membres de Juntes de Facultat. 

� De les 10 persones que van signar la 
impugnació formal de la Junta Permanent de 
Lletres, 7 tenen expedient disciplinari. La 
impugnació ja ha esdevingut en contenciós 
administratiu. 

� Tots els portaveus estudiantils del Comitè de Vaga, del SEPC i de les Assemblees de Facultat. 
� La identificació de les persones s'ha fet en base a una selecció d'estudiants i la seva fotografia de 

l'expedient acadèmic. Són més de 40.000 estudiants a la UAB, per tant han fet una tria arbitrària 
(popularment dita "llista negra") a on es dedueix que la signatura de la impugnació de la junta de 
lletres és un motiu per ser fitxat, a banda de ser portaveu, cap visible de les Assemblees.   

� Els testimonis sovint tenen el do de la ubiqüitat i parlen d'esdeveniments i fets dels quals no poden 
parlar segons les pròpies autoubicacions que fan a l'acta de compareixença.  

� De fet, segueixen imputant faltes a persones que no hi eren al lloc dels fets. 
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� Sovint s'acompanyen de descripcions de caràcter amb trets d'informe polític: apareixen coses com 
"no es comporta com una persona normal", "és neguitós i cridaner", "immadur", "és el cap", "és el 
líder", sobre si hi ha hagut reunions d'estudiants,... 

�  Han endurit el volum i caràcter de les faltes en relació al plec inicial a on cap persona tenia més 
de dues, ara la mitjana són 4.  

� Segueixen sent expedients estandaritzats tot i que citen els testimonis que identifiquen a cadascú 
(únic element individualitzador). Identificacions de l’estil: estava allà Pepito, Manolito, y 
Cuchifrita, sense més afegit que el fet de ser-hi.  

La matricula ha pujat tres 

punts (5.5%) per sobre dels 

salaris (3%). 

Els estudiants són tractats com 

a nens d’escola. 

El preu del crèdit ECTS ha pujat 

entre un 30 i 46% respecte al 

preu del crèdit normal l’any 

passat. 

La matrícula te la fas tu.  

Els deures els fas tu. 

Cada cop hi ha més 

treballadores sense contracte 

als serveis de la UAB. 

La docència es devalua. 

S’està aplicant una reforma 

sense fons públics. 

La debilitat financera fa a les 

universitats vulnerables a la 

patronal privada. 

Treball Campus=ETT de beques 
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ALTRES MESURES DE PERSECUCIÓ POLÍTICA 

La persecució i assetjament institucional al moviment estudiantil de la UAB 
s’ha multiplicat des del març.  A banda dels 33 d’expedients disciplinaris 
des del Rectorat s’han pres altres mesures “dissuasòries” a l’activitat 
politica al campus: 

� Becaris de col·laboració destacats a la vaga i mobilitzacions del curs passat, tot i tenir dret 
automàtic a la renovació de la beca, els han tret la beca irregularment amb motius inverosímils 
(no aptes, lliurament de sol·licitud fora de termini). Aquest tema està en mans del Síndic de 
Greuges i en al·legacions, tot i que no es preveu cap solució a curt termini i –novament-parlem 
de que els han tret la seva font d’ingressos per a viure de forma arbitrària. 

� L’Edifici d’Estudiants ha tret la impressora per a col·lectius. Han bloquejat la dotació de 
material per a la elaboració de pancartes i no es poden fer més de 100 còpies d’un mateix 
material als centres de cost de les assemblees (diners que els corresponen d’ofici, per tal de 
que puguin desenvolupar la seva participació política al campus) sense el vist i plau –
material en mà- de l’Edifici del Vicerectorat d’Estudiants. 

� La reunió de les assemblees es realitza sota vigilància privada a l’exterior. 
� L’accés al material per al desenvolupament d’activitats de l’Edifici d’Estudiants està sotmès 

a un criteri aleatori i arbitrari segons la participació o destacament a les mobilitzacions 
contra Bolonya sota l’argument de que aquest material és per a “col·lectius” és a dir, per a  
col·lectius despolititzats. [No patiu, el SAFOR –col·lectiu cristià- no té cap problema per fer 
feina per a “marcar la diferència” entre homes i dones i contra el dret a l’abortament] 

PER QUÈ? 

El que reclamaven les mobilitzacions causa de l’expedient: 

� Respostes i depuració de responsabilitats polítiques en relació a la càrrega dels Mossos 
d’Esquadra el 4 de març contra persones assegudes al terra que demanaven l’aturada de 
l’aplicació d’una reforma universitària  (Bolonya) que no té finançament públic, que no ha estat 
discutida ni informada obertament i que ja ha estat rebutjada a Grècia i contra la qual ja es va 
mobilitzar la comunitat universitària (des de rectors a sindicats) al 2001. 

� Respostes per la no convocatòria del sector d’estudiants escollits per l’Assemblea a la Junta 
Permanent de Facultat de Lletres a on es volien aprovar els nous plans d’estudi, havent-hi sense 
tramitar una convocatòria amb l’aval de 81 juntaris per a la discussió sobre la votació per 
referèndum dels nous plans d’estudi. 

Es pot compartir o no l’objectiu de les mobilitzacions del curs 

passat, es pot criticar l’estratègia i es poden criticar actuacions 

concretes. El que no es pot negar és El que no es pot negar és El que no es pot negar és El que no es pot negar és que que que que no es no es no es no es tracta d’un tracta d’un tracta d’un tracta d’un 

problema d’ordre públicproblema d’ordre públicproblema d’ordre públicproblema d’ordre públic i  i  i  i si una si una si una si una rerererepresàliapresàliapresàliapresàlia que té com a finalitat  que té com a finalitat  que té com a finalitat  que té com a finalitat 

desvertebrar i donar un càstig exemplar a bona part del teixit desvertebrar i donar un càstig exemplar a bona part del teixit desvertebrar i donar un càstig exemplar a bona part del teixit desvertebrar i donar un càstig exemplar a bona part del teixit 

crític, organitzat i combatiu de la UAB.crític, organitzat i combatiu de la UAB.crític, organitzat i combatiu de la UAB.crític, organitzat i combatiu de la UAB.    
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    LaLaLaLa instrucció de l’expedient instrucció de l’expedient instrucció de l’expedient instrucció de l’expedient, lluny de ser imparcial, pregunta als testimonis dels òrgans de 
govern sobre els “seus sentiments” i sobre com és el moviment estudiantil de la UAB. Tot i això, 
negant el caràcter polític de les mobilitzacionscaràcter polític de les mobilitzacionscaràcter polític de les mobilitzacionscaràcter polític de les mobilitzacions i el seu continguti el seu continguti el seu continguti el seu contingut. Segons els plecs 
de càrrecs si els estudiants han pujat al Consell de Govern des de el 5 de Març és per un ànim pur de fer 
aldarulls i neguen qualsevol argumentació ni motivació a les protestes de l’Assemblea de Lletres.  

Els testimonis en que es basa l’acusació animalitzen i cosifiquen als estudiants que , tot i treballar i 
estudiar, han participat a les comissions de plans d’estudi, a les seves juntes de facultat i han organtizat –
juntament amb el PDI laboral- la vaga estudiantil amb més seguiment a la UAB dels últims anys.  

Els estudiants, a sobre de rebre aquests plecs de càrrecs, han hagut d’acostumar-se a que els òrgans de 
govern de la UAB cada cop es reuneixen més lluny del campus, amb policia i secretes tot i que, després 

de tant de soroll: no han pogut demostrar cap de les 
acusacions més greus.  

A tota aquesta caixa de bruixes, s’ha d’afegir 

� No hi ha més que un part mèdic de lipotímia sense 
pèrdua de coneixement i policontusions (morats) 
amb alta a les poques hores i qualificat pel metge 
com a “accident laboral/agressió”. I un altre amb 
un morat. 

� Una fotografia que mostra a un estudiant assegut a 
la taula de la degana i prou.  

� Fotografies d’assemblees al vestíbul del rectorat. 
� Vídeos de la degana i el rector discutint (és a dir, 

confrontant arguments) al Deganat de lletres. 

Això i els testimonis dels mateixos que neguen la 
participació als estudiants quan no els hi convé, és prou per 
a l’expulsió temporal o a perpetuïtat de la universitat. Això 
ho fa la UAB al seu 40è aniversari. 

D’altra banda, cal recordar que no ha hagut cap 
investigació sobre els fets ocorreguts al pati de lletres el 
4 de març, malgrat haver documentats més de 50 ferits, 
així com també n’hi ha de posteriors actuacions dels 
Mossos d’Esquadra a instal·lacions del campus.  

� Bolonya devalua les llicenciatures i 

diplomatures. Grau= Frau 

� El preu del coneixement 

especialitzat es triplica (posgraus) 

� L’estudiant a temps complert sense 

beques obliga als estudiants 

treballadors a deixar la universitat. 

� No hi ha beques. S’estan substituint 

per préstecs a tornar amb 

interessos. 
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QUÈ POTS FER? 

 Davant tot això, la línea de defensa (entre d'altres elements) persisteix en el caràcter de represàlia política 
i càstig col·lectiu i exemplar d'aquests expedients i per això us necessitem: el fet de manifestar-se i fer 
ocupacions no és un esdeveniment extraordinari a la UAB i ens calen testimonis de que, efectivament, 
aquests tipus d'accions polítiques formen part del paisatge i costums de la UAB: mobilitzacions als 
80, als 90, al 2001, contra la guerra, Assemblea Contra la Precarietat, Assemblea de Becaris de 
Col·laboració, inauguració del curs acadèmic (això també ha impedit el desenvolupament normal de la 
institució segons el reglament del 54) 

En aquest punt seria adient que escriviu i signeu un paper posant exemples d'altres actes i 
manifestacions que no han tingut com a resultat aquest tipus de mesures i que han estat tolerades per 
les autoritats acadèmiques com a un element més de la convivència i discrepància política al campus i que 
els conflictes es resolen xerrant i no amb aquestes mesures, que coneixeu a molts o alguns dels 
expedientats perque, efectivament, han estat persones actives als moviments i protestes dins de la 
UAB, ...

Seria molt útil que a la declaració aparegués que aquestes mobilitzacions formen part de la campanya 
contra la reforma universitària desenvolupada durant anys per les assemblees de facultat, que heu vist els 
comunicats i pamflets de les assemblees i que sí que són accions polítiques no d'alteració gratuïta de 
l'ordre públic. Signa els fulls, demana i divulga la informació.  

Si ens toquen a una ens toquen a totes! 

El dret a la manifestació i reunió és una llibertat política fonamental 
protegida a la Carta de Drets Humans, a la Constitució del 78 i als mateixos 

Estatuts de la UAB. 

Moltes gràcies per la teva paciència i interès . Per a més detalls, vine 
a les xerrades informatives o demana-les i per a du btes sobre com fer 
o lliurar la declaració, o el suport 

posseu-vos en contacte amb nosaltres a: 33expedient suab@gmail.com

Més info: especialbolonya.wordpress.com (apartat 33  expedients) 

    “El Departament de Prehistòria de la universitat 
Autònoma de Barcelona [...]

REPROVA:
a) El recurs a la intervenció 
policial per a resoldre un conflicte 
polític  en el si de la comunitat universitària. 
Aquesta acció contradiu l’esperit de diàleg declarat pels 
mateixos òrgans de govern i constitueix un procediment 
impropi d’una societat democràtica i del tarannà 
declarat pels mateixos membres d’aquest equip.
b) L’agressió dels antiavalots dels Mossos 
d’Esquadra a un nombrós grup d’estudiants 
esdevinguda a l’exterior de l’edifici de la Facultat de 
Lletres. Aquesta intervenció fou injustificada i 
innecessària per al desallotjament contra un grup 
que es manifestava pacificament, tal i com mostren 
alguns enregistraments en vídeo, i que originà una 
vintena de ferits entre els estudiants. 
c) La reiterada justificació  per part dels 
òrgans de govern de la universitat mitjançant 
comunicats oficials de la intervenció policial. 

Comunicat del Departament de Prehistòria de la UAB, 
9 d’abril de 2008.
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