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Avui, 18 de març del 2009, a la matinada, els cossos antiavalots de la Generalitat per 
ordre del rector Dídac Ramírez i el conseller d’ICV-EUA Joan Saura, han desallotjat a 
cop de porra les estudiants que ocupàvem el Rectorat de la UB des de feia 4 mesos. El 
desallotjament s’ha dut a terme sense previ avís i de forma violenta. Alguns estudiants 

que s’han ressistit de forma pacífica, agafant-se entre ells i evitant que els 
arrosseguessin, han estat imputats per desobediència civil, amb una pena previsible 

d’entre  6 mesos i 3 anys de presó. 
 

La ocupació del rectorat ha estat la protesta més duradera del moviment estudiantil 
revifat aquest curs acadèmic. Destacava pel caràcter pacífic i constructiu procurant 
mantenir la coherència de les reivindicacions estudiantils tot buscant retornar a la 

societat els espais universitaris. 
 

Les agressions i la violència exercida durant el desallotjament només han estat l’inici 
d’un llarg dia marcat per la brutalitat policial. Durant la concentració de suport davant 
del rectorat  s’ha produït una nova càrrega  que no tenia com a finalitat allunyar-nos de 

la plaça ja que se’ns ha perseguit més enllà de la zona de seguretat, porra en mà, buscant 
clarament i oberta colpejar-nos. Grups petits d’estudiants que fugien han estat 

perseguits per la policia i n’han patit la violència.  Per desgràcia, altra volta s’ha 
repetit  aquesta dinàmica en el transcurs de la concentració amb roda de premsa que 

s’ha fet a  les 11:30 a la mateixa plaça. Aquesta concentració convocada només en 2h 
d’antelació ha aplegat més de 2000 persones.  

 
La protesta davant del comissionat no s’ha fet esperar. Així que espontàniament, a tomb 

del migdia, ens hi hem aplegat uns dos mil estudiants. El nombre d’efectius policials 
davant d’aquesta concentració pacífica ha estat desmesurat, més de 450 antidisturbis, 
amb 20 furgonetes han estat perseguint als estudiants que fugien a través l’eixample, 

guiats per un gran nombre de policies de paisà i un helicòpter.  
 
 

Les pallisses per part dels antiavalots als estudiants han estat la dinàmica del dia. Els 
resultats han estat més 150 estudiants ferits i contusionats, una lesió cervical, traus a les 
cames i al cap, genolls fracturats i un estudiant hospitalitzat. Encara estem pendents de 

contactar amb la resta de companyes. 
 

Som concients de que aquest fets busquen atemorir la lluita dels i les estudiants, 
intimidar-nos, i  criminalitzar-nos però la nostra convicció és ferma, molt ferma! Tenim 
clar que lluitar per una universitat pública i de qualitat, i per tant lluitar per la derogació 

de la LOU, és la nostra obligació  i no ens silenciaran. 
 

Els responsables polítics d’aquesta situació són: el President Montilla, del PSC, el 
conseller Huget d’ERC, el conseller Saura d’ICV-EUA així com els rectors de l’ACUP, 

amb Moreso i Ramírez al cap davant. Tots ells activistes de la transició, sembla que 
estan emulant les polítiques repressives de les seves èpoques de joventut. Què pretenen 

enviant els cossos policials amb ordres d’apallissar als estudiants? Els sembla una 
manera de respondre el moviment estudiantil? Quina confiança podem tenir ara en les 



nostres autoritats acadèmiques i polítiques, quan ens han privat de drets constitucionals 
com són la llibertat d’expressió i el dret de reunió? 

 
Per tot això exigim la dimissió del conseller Huguet i del conseller Saura, per ordenar, 
permetre i justificar les agressions als estudiants. També demanem la dimissió de tots 

els rectors de les universitats públiques catalanes, que donen suport a aquesta política, la 
defensen i la subscriuen. Especialment,  el rector Dídac Ramirez de la UB i al rector 

Joan Josep Moreso, de la UPF, pel seu paper actiu en aquesta repressió. 
 

També demanem la llibertat de tots els companys que ara mateix es troben detinguts i 
retinguts a la comissaria així com l’amnistia pels vora de trenta processos penals i 

judicials que de moment ens han confirmat.  
 

Per la llibertat d’expressió! Policia no! 


