
 
 

Comunicat del Sindicat d’Estudiants dels Països Cat alans davant dels fets 
ocorreguts aquest migdia a la Universitat Pompeu Fa bra 

 
Aquest migdia, més de 200 estudiants han protestat al campus Comunicació-Poblenou de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) contra la mercantilització que està patint la universitat pública i han exigit la 
dimissió del rector de la UPF, el senyor Josep Joan Moreso, per haver ordenat el desallotjament policial 

dels estudiants tancats la nit passada a la universitat. 
Degut a les protestes dels estudiants, i dels membres del Personal d’Administració i Serveis (PAS), el 

rectorat de la UPF ha suspès l’acte principal de la inauguració d’aquest nou recinte universitari. 
 
Avui, divendres 13 de febrer, a les dotze del migdia, més de 200 estudiants, i membres del 
PAS, han decidit protestar al campus de Comunicació -Poblenou  contra la mercantilització 
de la universitat pública, i contra l’actuació policial de la passada nit, ordenada pel rector de la 
UPF. 
A la una del migdia, ha fet acte de presència al campus la comitiva oficial, formada pel President 
de la Generalitat de Catalunya, el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, l’alcalde de 
Barcelona i el rector de la UPF. Cal destacar, que la Comissionada d’Universitats, t ot i està 
convidada a l’acte, no hi ha assistit.  En aquest moment, centenars de persones (entre 
estudiants, professors i membres del PAS) han xiulat i escridassat a les autoritats, i en especial, 
al rector Josep Joan Moreso, a qui li han exigit la dimissió. 
La comitiva oficial ha decidit celebrar un petit acte, a una sala del soterrani del campus, on s’ha 
impedit l’entrada dels membres de la comunitat universitària. Mitja hora després, les autoritats, 
amb el rector de la UPF al capdavant, han marxat del recinte universitari, fortament escortats 
per agents dels Mossos d’Esquadra. 
L’acte principal de la inauguració, que constava de la posada de l’última pedra a la plaça central 
del campus, s’ha suspès, per les protestes dels estudiants i dels membres del PAS. 
 
Davant d’aquest fet, i del desallotjament d’ahir a la nit, el Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans (SEPC) , primera força estudiantil al claustre de la UPF, volem fer les següents 
consideracions: 

1.- Amb aquestes actuacions, el rector de la UPF , el senyor Josep Joan Moreso, ha 
decidit emprendre la via de la força i la coacció  contra les protestes i reivindicacions 
legítimes dels estudiants de la universitat. 
2.- Que l’actitud de l’equip de govern de la UPF només es pot  qualificar 
d’autoritària, xulesca i prepotent.   
3.- Que l’actuació del cos dels Mossos d’Esquadra ha estat del tot desproporcionada, 
violenta i agressiva contra les persones que expressaven les seves reivindicacions. 

 
A més a més, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans exigim: 
- La dimissió immediata del rector de la UPF i de tot el seu equip de govern per ordenar el 
desallotjament policial d’ahir a la nit.  
- Un posicionament públic del Conseller d’Innovació, Uni versitats i Empresa , el senyor 
Josep Huguet, respecte el conflicte que es viu a la universitat pública catalana, i en concret 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a les universitats.  
 
Finalment, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans encoratgem al conjunt dels estudiants, i 
de la societat, a continuar la lluita en defensa de l’educació pública i de qualitat, i a denunciar la 
repressió i la negació dels nostres drets fonamentals.  
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