
Comunicat de la PUDUP davant de les intervencions constants dels Mossos d’Esquadra 
a les universitats públiques catalanes

En una setmana els equips de govern de diverses universitats catalanes han fet ús de la seguretat privada i  
dels Mossos d'Esquadra per a reprimir les mobilitzacions en defensa de la universitat pública. 

En  el  procés  d’aplicació  de  les  retallades  a  les  universitats  públiques  catalanes,  que 
contràriament a les afirmacions fetes des de la Generalitat,  signifiquen en aquest moments 
l’enduriment  de  les  condicions  laborals,  l’acomiadament  de  professorat  i  investigadors,  i 
l’augment de les taxes universitàries, els equips de Govern de les universitats han optat per 
trencar qualsevol via de diàleg, aprovant les retallades per la força.

Durant aquesta setmana, tres universitats catalanes han fet  ús de la força per imposar les 
dràstiques retallades als pressupostos del 2012. 
El passat dimecres 14 de desembre, l'equip de govern de la UAB, dirigit per la senyora Ana 
Ripoll, va tancar i blindar l'edifici del rectorat d'aquesta universitat per impedir una protesta 
de professors. 
Avui, divendres 16 de desembre, els rectorats de la UPC, governat pel senyor Antoni Giró, i de 
la UdG, dirigit per la senyora Anna Maria Geli, han fet actuar als Mossos d'Esquadra per a  
reprimir les protestes que es produïen en aquestes universitats. 
Per una banda,  desenes d'agents dels mossos d'esquadra han estat acordonant durant 
tot el matí l'edifici de la UPC on es realitzava la reunió del Consell de Govern on s'estaven 
decidint les noves retallades que suposaran l'acomiadament de prop de 23% de la plantilla. 
Per altra banda, agents de la BRIMO dels mossos d'esquadra han assaltat el claustre de 
la  UdG i  han  carregat  violentament  contra  el  centenar  d'estudiants  i  professors  que 
protestaven contra les retallades que estan destruint la universitat pública, provocant més de 
15 ferits i detenint a 5 persones.

Davant d'aquestes actuacions, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, 
organisme  que  agrupa  estudiants,  professors  i  membres  del  PAS de  diverses  universitats 
públiques, vol:

1.- Condemnar enèrgicament l'assalt dels Mossos d'esquadra a la Universitat de 
Girona.
2.- La llibertat immediata i sense càrrecs de les persones detingudes a Girona i 
mostrar el màxim suport a les persones agredides per la policia autonòmica.
3.-  Denunciar  el  tancament  d'espais  universitaris a  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya, per ordre dels rectors, per evitar les 
protestes pacífiques dels treballadors. 
4.- Constatar que la utilització de la força en moments de forta tensió social no farà 
sinó augmentar la crispació en un moment on el fracàs de les autoritats universitàries 
és quelcom absolutament palpable.

Per tot això, exigim:
- La dimissió immediata de la rectora, Anna Maria Geli, i de tot l'equip de govern,  de la 
Universitat de Girona.
-  Un  compromís  ferm  de  totes  les  autoritats  universitàries  que el  conflicte  social 
present es resoldrà per mecanismes pacífics i  no es permetrà l'entrada de cossos 
policials a les universitats catalanes.
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