A l’atenció del Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Davant dels fets esdevinguts els dies 28 i 29 de novembre durant les jornades de vaga
estudiantil organitzades pel SINDICAT D’ESTUDIANTS DELS PAÏSOS CATALANS (SEPC),
l’associació S’HA ACABAT! presenta aquesta queixa en la qual exposa els següents fets:
PRIMER.- Que observem amb gran procupació com de manera repetida i sense cap resposta per
part de la Universitat s’ha fet ús de material destinat a la docència, que és de tots, per tal de
bloquejar els accessos a les diferents facultats durant les jornades de vaga i impedir de forma
violenta i mitjançant coaccions l’entrada de membres de la Comunitat. Considerem inacceptable
que el mobiliari sigui malmès sense que aquest fet tingui cap conseqüència i estimem
intolerable que s’atemoritzi a qui únicament vol exercir el seu dret a assistir a classe.
Adjuntem a l’annex un recull d’imatges que manifesten greus incidents amb motiu de la
presència de piquets violents: formació de barricades, talls de carreteres i destrosses al mobiliari
públic així com pintades al terra i a les parets i cadenes a les portes.
SEGON.- Que remarquem l’obligació de les universitats públiques de garantir la seguretat dels
seus estudiants, així com el desenvolupament normal de l’activitat acadèmica. Aquest punt ha
estat vulnerat els darrers dos dies, ja que els estudiants que han escollit assistir a classe no ho
han pogut fer a causa de la imposició per la força dels piquets violents, que no han permès als
membres de la comunitat accedir amb normalitat als recintes universitaris.
Així doncs, instem a la Universitat a:
o Expulsar el col·lectiu SEPC de la Universitat Pompeu Fabra amb motiu de les seves
repetides accions intimidatòries envers la Comunitat Universitària. Considerem que la
continuada permissivitat d’aquestes actuacions i la seva normalització comporta un
dèficit democràtic impermissible.
o Adoptar mesures reals que suposin el cessament d’actes violents que la Comunitat
Universitària ve patint durant molts anys per culpa de grups extremistes que actuen de
forma organitzada per atemptar contra drets de tercers.
o Emetre un comunicat de condemna en què rebutgi la violència exercida pel SEPC i en
què es solidaritzi amb tots aquells que s’han vist afectats per la violència de grups
encaputxats.
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A Barcelona, a 30 de novembre de 2018

ANNEX
A continuació adjuntem diferents imatges que posen de manifest els aspectes descrits anteriorment.

Il·lustració III.
https://twitter.com/btvnoticies/status/1067705021532463
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Il·lustració II.
https://twitter.com/SEPC_Poblenou/status/106804346398229
2993

2

Il·lustració I. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181128/encierro-estudianteshuelga-universidades-7171921

Il·lustració VII.
https://twitter.com/GregoCasanova/status/106771744
1277648896
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Il·lustració VI.
https://twitter.com/yeyaboya/status/1067713996520853504

Il·lustració V.
https://twitter.com/SEPC_Ciutadella/status/106770195000168
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Il·lustració IV.
https://twitter.com/SEPC_Poblenou/status/10676733379277
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Il·lustració VIII. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181128/huelga-estudiantesupf-poblenou-ciutadella-7172333
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Il·lustració XIX. https://www.abc.es/sociedad/abci-cierra-campus-huelga-universitaria201811281448_video.html

