
Segon comunicat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB a tota la comunitat 
universitària  
 
Seguint amb els fets esdevinguts ahir dia 29 de maig que es van donar a conèixer per 
mitjà de comunicat a tota la comunitat universitària ahir mateix, lamentem haver 
d’exposar novament els fets ocorreguts avui dia 30, arran de la continuació de la Junta 
Permanent constituïda ahir:  
 
-La Degana, l’equip de deganat i alguns membres de la Junta Permanent han entrat a la 
Sala de Juntes del Rectorat esperant l’hora de realització de la Junta i l’arribada de la 
resta de membres electes, des de les 11.15 hores. 
 
-Al cap de15 minuts, els serveis de seguretat de la UAB han avisat que no podrien 
contenir l’allau d’un grup de persones que havien accedit a l’edifici en manifestació fent 
impossible la seva identificació preceptiva prèvia per poder entrar a la Junta, tot i la 
presència d’un control dels serveis de vigilància del campus en els accessos. 
 
-En aquestes circumstàncies de risc per la seguretat de la Degana i la resta de membres 
de la Junta que ja havien arribat, s’ha aconsellat abandonar la Sala de Juntes i 
acompanyar aquestes persones a un espai segur. 
 
-Mentrestant, en accedir per la força al pis on es troba la Sala de Juntes, els assaltants 
han agredit a un membre de la seguretat de la UAB i, mentre estava estirat a terra 
malferit i alguns acusaven d’aquest fet al Rector i al Deganat de Lletres, els altres 
aplaudien. Posteriorment, després d’haver estat atès d’urgència pel servei mèdic de la 
UAB, el ferit ha hagut de ser traslladat en ambulància medicalitzada al Parc Taulí.  
 
-De forma immediata, des del Rectorat l’equip de Deganat ha procedit a avisar al 
personal del Deganat que probablement es produiria un assalt i que per a la seva 
seguretat tanquessin i abandonessin les instal·lacions, atès el precedent del dia anterior.  
 
-Tot i que altres membres de la Junta Permanent del Sectors A i B (professorat i becaris 
de postgrau) havien acudit al rectorat per participar a la Junta, la situació d’extrema 
violència generada feia inviable la continuació de la mateixa.  
 
-Assabentats telefònicament de l’ocupació per la força del Deganat, i havent rebentat 
per segona vegada la porta d’accés, el Rector, la Degana i l’equip, amb l’auxili de molts 
membres de la Facultat i de la resta de la comunitat universitària (degans d’altres 
facultats, professorat, PAS, estudiants), s’han personat al Deganat de la Facultat de 
Filosofia i Lletres per exigir-ne la desocupació immediata i valorar els danys causats a 
béns que són de tots. Aleshores, s’ha pogut determinar que els ocupants havien accedit a 
la informació de l’ordinador de la Degana i als documents que hi són custodiats.  
 
-Al cap de més d’una hora d’ocupació, d’invitacions a desocupar per part del Rector i 
d’altres membres de la comunitat universitària, sempre amb la presència de nombrós 
professorat i PAS de la Facultat i amb el recolzament explícit i presencial d’altres 
companys, enmig d’una situació extraordinàriament tensa i insòlita en aquesta 
universitat, s’ha aconseguit la desocupació del Deganat. Els serveis de manteniment de 
la Facultat han procedit a segellar el despatx de la Degana per permetre una inspecció 
policial posterior.  



 
Els incidents han acabat a les 14.15 aproximadament. 


