
Davant els fets d'aquests dies: 

1. Desallotjaments en diferents universitats principatines des de fa uns dies, 

amb desproporcionats contingents policials dins dels mateixos centres 

educatius públics. 

2. Detenció i empresonament del company Enric Durà, solidari i anticapitalista 

que va socialitzar més de mig milió d'euros de diferents entitats bancàries, per 

denunciar l'especulació del sistema capitalista, i l'empobriment i precarització 

brutals que això provoca entre les classes populars i treballadores. 

3. Brutalitat policial contra els estudiants en lluita de la UB, amb un seguit ce 

càrregues policials que fàcilment podien recordar a les dels anys 70 amb el 

dictador viu; i amb el resultat de més de 80 estudiants, periodistes i vianants 

ferits de diversa consideració. 

4. Una nova càrrega policial avui mateix contra els estudiants de la UIB que 

s'havien concentrat i després tallat la carretera de Valldemossa, en solidaritat 

amb les companyes i companys agredits ahir a la UB. 

 

des de la Coordinadora Obrera Sindical - COS, sindicat per l'alliberament de 

gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, manifestem públicament i de 

forma rotunda: 

1- La nostra més absoluta repulsa, ràbia i indignació davant de tots aquests fets, 

que només demostren de la forma més crua i salvatge possible la fugida 

endavant del sistema capitalista espanyol, de la ma dels seus gestors polítics (al 

Principat de Catalunya, els PSC-PSOE, ICV-EUiA i ERC), fent un assalt cada cop 

més decidit contra les més mínimes formes democràtiques. 

2- La nostra decidida denúncia contra tots aquells sindicats, en massa ocasions 

autoanomenats de classe, que continuen organitzant al seu si a aquesta gentola 

uniformada que són la policia (tant se val si són "mossos", "nacionales", "locals", 

etc.)... Fora la policia i els funcionaris-repressors de l'estat de les organitzacions 

de classe!! 

3- La nostra denúncia i repulsa contra els partits dels governs principatí i balear 

(així com al PsoE, responsable de les diferents "delegaciones de gobierno", 

responsables d'altres càrregues i repressions), per respondre amb una brutalitat 

com no es veia des d'anys a les justes i pacífiques reivindicacions dels 

moviments estudiantil, obrer i socials en general, mentre al mateix temps, el 



govern de la Generalitat principatina (PSC-ERC-ICV) contracta una empresa 

feixista (Levantina de Seguridad, propietat del conegut feixista, provocador, etc., 

Jose Luis Roberto) per "protegir" el nostre patrimoni cultural i històric al Camp 

de Tarragona. 

 

Així mateix, des de la COS reclamem: 

1- L'aclariment dels fets, així com l'assumpció de responsabilitats a tots els 

nivells, no només dels càrrecs policials, sinó també del mateix conseller Joan 

Saura (de "l'esquerrana" ICV) 

2- La mobilització general de totes i tots els que lluitem per un país més lliure i 

un món més just, pels nostres drets com a persones, com a classe i com a poble, 

per denunciar aquests fets i reclamar-hi solucions. 

 

Per últim, des de la COS, volem manifestar el nostre suport i solidaritat 

incondicionals amb: 

1- Els i les estudiants repressaliades a la UAB, la UB i la UIB, tant pels seus 

màxims representants (rectorats corresponents), com pels càrrecs polítics 

electes i pels seus serveis policials d'ocupació i repressió. Igualment, volem 

manifestar tot el nostre suport, solidaritat i estima amb els companys 

periodistes i vianants agredits el dia d'ahir. 

2- El company Enric Durà, per tal que sigui alliberat immediatament, sense 

càrrecs ni fiança que valgui. 

3- El nostre company Tomàs Sayes, que avui ja porta 26 dies en vaga de fam en 

solidaritat amb els companys i companyes estudiants repressaliades de la UAB, i 

contra el Pla Bolonya. 

4- El company Karim de Vilanova i la Geltrú, repressaliat, detés i condemnat per 

un suposats aldarulls en la manifestació anticrisi i anticapitalista del passat 

desembre a Barcelona. 

5- Amb tots els companys i companyes empresonades o en risc d'ésser-ho, que 

hagin de passar per judicis, etc., per la seva activitat militant per assolir una 

societat més lliure i justa per totes i tots. 

 

Per tot plegat, des de la COS entenem que l'organització, la lluita i la solidaritat 

de classe són les úniques eines al nostre abast per fer front a aquesta escalada de 



violència antidemocràtica i antisocial per fer-nos callar i continuar amb els caps 

acotats, mentre ells van amb els seus vestits nous, els seus cotxes de luxe, les 

seves butxaques ben plenes, deixant-nos cada vegada en una major misèria!! 

 

La repressió no ens tallarà les ales!! 

No ens fareu callar!! 

La nostra lluita i solidaritat, els vostres malsons!! 

--  
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