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Informació i campanya de suport a les 27 persones encausades en la 
Universitat Autònoma de Barcelona pel tancament en el seu Rectorat a 
l'abril i maig del 2013. 

En el context d'una sèrie de mobilitzacions estudiantils en contra de les retallades del pressupost 
educatiu i dels conseqüents acomiadaments de personal, al desembre de 2012 el Claustre anual 
de la UAB va aconseguir aprovar un document no vinculant on se sol·licitava, entre altres coses, 
que no s’aplicara l'increment de les taxes de matrícula (de fins a un 66,7 per cent, en el cas de 
Catalunya), que es concedira a l'alumnat de la UAB bonificacions de transport i que 
s’emprenguera una política de transparència que impedira que la universitat pública fóra un 
viver de fundacions i consorcis privats. 

L'incompliment de l'acord va provocar el tancament d'un centenar i mig d'estudiants en el 
Rectorat de Bellaterra el 16 d'abril de 2013. Un únic punt concretava les seues reivindicacions: 
el desig que el rectorat negociara el compliment de la moció aprovada pel claustre. Una setmana 
després, la Plataforma per a la Universitat Pública (PUC), de la qual formaven part totes les 
seccions sindicals de la UAB, sol·licitava al professorat i a la resta de la comunitat universitària 
que s'uniren al tancament. 

Com a conseqüència d'aquests fets, l'equip rectoral va interposar denúncia, en la qual 
s'explicava que hi havia un complot per a desestabilitzar la Universitat. Complot en el qual 
participaven diferents elements de l'estudiantat i organitzacions sindicals. Així mateix, es 
denunciava la pèrdua econòmica que havien causat les suposades destrosses i la perdua d'hores 
de treball, valorades en més de 300.000 euros. 

Des de fiscalia es van fer ressò de la denúncia i, una vegada obert el procés, van demanar penes 
d'entre 11 a 14 anys de presó. Malgrat que el nou equip ha retirat la denúncia i ha reduït la 
valoració dels danys a 10.000 euros, no solament es manté la imputació, sinó que, en el mateix 
acte d'obertura de judici oral dictat pel Jutjat de Cerdanyola del Vallés el passat 23 de maig, 
s'imputa als 27 encausats per un delicte continuat de desordres públics, per un altre de violació 
de domicili d'una persona jurídica mitjançant la intimidació, així com per danys i coaccions 
orientades a restringir l'accés de 526 treballadors als seus llocs de treball. Set dels imputats són 
també acusats d'un delicte continuat de coaccions encaminat a restringir la llibertat ambulatòria 
i d'expressió dels suposadament perjudicats. 

En el mateix acte judicial s'exigeix una fiança de 511.835 euros, a pagar en 24 hores de forma 
solidària, i que està desembocant en embargament de béns i de nòmines, que en cap cas podrà 
ni per remei cobrir els demandats, i està causant daltabaixos econòmics irreparables. 

 

 



 

 

 

 

El kafkià procés i cadascuna de les mesures que s'han anat prenent estan encaminades, sens 
dubte, a controlar els sectors més mobilitzats de la Universitat i donar un càstig exemplificatiu; 
des de la petició de la fiança, que no deixa de ser una condemna prèvia, al fet que se celebre un 
judici, que a la vista de les proves i els fets que ho sustenten, probablement siga absolutori; 
continuant amb les ordres d'allunyament que estan impedint en alguns casos concloure els 
estudis. Es percep una voluntat de fer callar unes legítimes protestes basades en causes que 
afecten igualment a la nostra Universitat i a la resta d'Universitats Públiques Espanyoles, de fet, 
no existeix un cas precedent de represàlies polítiques i judicials contra estudiants de semblant 
magnitud després de la caiguda del franquisme. 

A més es demanen cinc anys d'allunyament de les dependències universitàries, la qual cosa 
implicaria de facto l'acomiadament immediat dels dos encausats que treballen en la UAB, el PAS 
Jordi Gassiot, membre del Comitè d'empresa de la UAB pels Col·lectius Assemblearis de la 
Universitat i la Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC) i Ermengol Gassiot, professor de 
Prehistòria i Secretari General de CGT de Catalunya, el primer professor universitari denunciat 
pel seu rectorat des de 1966. 

Atès que el procés i les disposicions que s'estan prenent no són sinó mesures exemplificatius 
que pretenen impedir la capacitat de la comunitat universitària de reivindicar una Universitat 
Pública de qualitat, perquè reclamen la baixada de taxes, que cessen les retallades i que es 
continue recolzant a les universitats privades, no solament afecta a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, sinó a totes les Universitats Espanyoles, i el suport a les 27 persones encausades, és 
a més d'un acte solidari, un mitjà per a continuar amb les nostres reivindicacions i lluites. 

És per açò que des de la secció sindical de CGT, us volem fer arribar la informació que va arribant 
sobre aquest procés, i demanar-vos el suport a les campanyes en el seu suport vagen sorgint. 

Després de l'inici del pròxim curs volem convidar a alguna de les persones imputades per a 
conèixer en primera persona que ha ocorregut, la seua situació i com podem ajudar. Serà molt 
benvinguda tota acció de suport per a l'organització, difusió i logística de l'acte. 

 

Salut. 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es 
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