
El III congrés de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en el seu plenari 

del dia 23 de novembre de 2008, ha acordat per unanimitat la resolució següent: 

 

Al març d’enguany, desprès d’un seguit d’actes informatius i mobilitzacions per discutir 

sobre els efectes que tindrà, dins la comunitat universitària, el procés de Bolonya, el 

rector va ordenar que intervingués la policia per desallotjar un grup d’estudiants que 

s’havien tancat dins la Facultat de Lletres, el resultat de la qual va ser la de 40 ferits de 

diversa consideració. 

 

Aquest fet va suposar un increment de l’escalada reivindicativa amb una sèrie de 

mobilitzacions on es va afegir la de demanar la dimissió del rector i de la degana de la 

Facultat de Lletres com a responsables d’aquestes decisions desmesurades, 

antidemocràtiques i que culpabilitzen als moviments que intenten dur a terme una 

posició crítica a determinades decisions polítiques. 

 

A rel d’una concentració al Rectorat per protestar contra les conseqüències que va tenir 

la càrrega policial i contra el Procés de Bolonya, l’equip de Govern de la UAB va obrir 

31 expedients disciplinaris a alumnes que “casualment” estaven en el tancament de la 

Facultat de Lletres. Els expedients disciplinaris poden comportar l’expulsió d’aquests 

estudiants. 

 

Per dur a terme aquets expedients disciplinaris han utilitzat l’únic instrument legal del 

què disposa la institució: un reglament de l’any 1954 assumit, potser a desgrat, però 

amb eficàcia, pels membres de l’equip de govern de la UAB que, en altres contextos, 

volen donar una imatge democràtica. 

 

A més de l’obertura d’aquests expedients, en aquests moments hi han 15 estudiants 

imputats en un procés penal pels presumptes delictes de lesions, danys materials i 

desordres públics, en relació als fets del 29 i 30 de maig. El delicte de desordre públic 

està penat fins a 3 anys de presó. 

 

Aquesta judicialització del procés va començar sent una denúncia d’un membre de 

seguretat contra dues persones no identificades. La UAB va facilitar a la policia 

informació no demanada, entre d’altres: el llistat de membres electes a la Junta de 

Facultat pel sector d’estudiants, DNI i estudis que realitzen. D’aquí surt el nom dels 15 

estudiants imputats (aquests també formen part dels 31 expedientats). 

 

Per tot això: 

 

MANIFESTA: 

 

El seu rebuig a les actuacions dutes a terme per l’equip de govern de la UAB en la 

manera de tractar els conflictes, fruit de discrepàncies polítiques, d’uns sectors de 

la comunitat universitària (estudiants, PAS i professorat) sobre temes com la 

precarietat i el procés de Bolonya. 

 

Que la comunitat universitària no pot viure sotmesa a la pressió de veure 

retallades les llibertats de diàleg, de reunió, de crítica, d’expressió i manifestació. 

 

Demanem a l’equip de govern la retirada de tots els expedients disciplinaris, així 

com al retirada de les denúncies tramitades a través de procediment penal. 


