A l’atenció del Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Davant dels fets ocorreguts el dia 21 de febrer de 2019 durant la falsa jornada de
“vaga general” impulsada pel sindicat Intersindical-CSC, i recolzada per partits i
associacions independentistes, l’associació “Joves per la Defensa de la Constitució,
S’HA ACABAT!” presenta aquesta queixa en la qual exposa els següents fets:
PRIMER.- Que observem amb gran preocupació com repetidament i sense cap mena
de resposta per part de la Universitat Pompeu Fabra, diferents associacions
d’alumnes de la UPF han realitzat nombroses pintades i han enganxat multitud de
cartells en llocs no habilitats per aquest ús, com són les parets de diferents edificis,
les cristalleres o les portes.
Tot això amb la finalitat de propagar el seu missatge polític i coaccionar a aquells
membres de la Comunitat universitària que, en ple exercici de la seva llibertat, no
hagin volgut participar en dites reivindicacions. Considerem inacceptable que el
mobiliari públic de la Universitat sigui malmès sense que aquest fet tingui cap
conseqüència i estimem intolerable que s’atemoreixi a aquells qui únicament volen
exercir el seu dret a assistir a classe o al seu lloc de feina.
Adjuntem a l’annex una recopilació d’imatges en les quals es poden observar els
diferents danys causats: pintades al terra, parets i portes; cartells en parets no
habilitades i en les cristalleres de la cafeteria; la destrossa de la cristallera, porta i
caixer de la sucursal del Banc Santander ubicat a l’edifici Roger de Llúria.
SEGON.- Que destaquem la obligació de les universitats públiques de garantir el
normal desenvolupament de l’activitat acadèmica i que els objectius de les
associacions d’estudiants de la Universitat, tal i como s’indica al mateix portal web
de la UPF, són “cohesionar la comunitat universitària i oferir formació cívica, solidària
i integral”. Aquest punt ha estat vulnerat el passat dia 21 de febrer de 2019, doncs
les persones i associacions que han realitzat aquests actes han malmès béns de
titularitat pública.
En conseqüència, instem a la Universitat a:

danys ocasionats i adoptar les sancions reglamentàries pertinents.
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Portar a terme les investigacions necessàries per identificar als autors dels
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•

Expulsar als col·lectius SEPC-UPF i Alternativa UPF de la Universitat Pompeu
Fabra amb motiu de les constants accions intimidatòries cap a la Comunitat
Universitària. Considerem que la continuada permissivitat davant d’aquestes
actuacions i la seva normalització comporta un dèficit democràtic intolerable.

•

Adoptar mesures reals que suposin el cessament d’actes violents que la
Comunitat Universitària pateix des de fa molts anys per culpa de grups
extremistes que actuen de manera organitzada per atemptar contra drets
essencials.
Emetre un comunicat on es condemni la violència exercida pel SEPC-UPF i
Alternativa UPF i en el qual es sigui solidari amb tots aquells que s’hagin vist
afectats per la violència d’encaputxats.
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Barcelona, 25 de febrer de 2019
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A continuació, adjuntem diferents imatges que posen de manifest els aspectes descrits
anteriorment:
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