
SEGUIREM DESOBEÏNT EL RÈGIM 

Aquest dimecres 17 d'abril, el rector de la UPF J. J. Moreso ha emulat els temps de Bolonya enviant a l'encaputxada i 
paramilitar BRIMO dels Mossos d'Esquadra al Campus de Ciutadella per reprimir, agredir i fer callar a les estudiants de 
la UPF concentrades a l'Àgora per impedir la celebració del debat "El repte de construir una Europa més àmplia". 
L'acció s'emmarca dins la Jornada de Lluita descentralitzada convocada per la PUDUP. El debat comptava amb la 
presència del mateix rector, la presidenta del Consell Social de la UPF, Núria Basi; i dels ponents Miguel Ángel 
Moratinos (exministre d'Afers Exteriors i de Cooperació espanyol), Igor Ivanov (president del Consell Rus de Relacions 
Internacionals i exministre de Relacions Exteriors de Rússia) i Dominique de Villepin (exprimer ministre i exministre 
d'Afers Exteriors de França). 

L'equip rectoral va decidir tancar amb cadenes les dues portes convencionals d'accés a l'Auditori, pel que les 
estudiants van concentrar-se a l'única entrada restant: les portes de l'Àgora. La resposta de J. J. Moreso no només va 
ser reprimir el moviment estudiantil en aquesta més que legítima protesta, sinó que va realitzar unes declaracions en 
què es vanagloriejava de la seva decisió i de la seva actuació equiparant als estudiants mobilitzats amb el nazisme. 
Més enllà de l’insult i la falta de respecte enorme que això suposa per les víctimes de l'horror nazi i de l'holocaust, 
trobem lamentable que de nou s'utilitzi la fal·làcia reductio ad hitlerum de l'ideòleg Leo Strauss per intentar 
criminalitzar-nos.  

 Nosaltres, senyor Moreso, no érem els qui s'amagaven i no donaven la cara. Nosaltres no som els qui imposem el 
nostre criteri i les nostres particulars visions de la universitat a cops de porra. Són vostès els qui han negat sempre 
qualsevol tipus de diàleg amb la comunitat universitària, són vostès els qui ens envien a la BRIMO quan han d'entomar 
la resposta de l'estudiantat organitzat que ja n'està fart. Són vostès els qui s'estan carregant la universitat pública. Són 
vostès els qui se’n van de caps de setmana a hotels de luxe amb els nostres diners. Són vostès els qui defensen 
pujades de taxes criminals. Són vostès els qui acomiaden treballadores. Són vostès els qui mercantilitzen la 
universitat. Són vostès el braç executor de les retallades. 

Nosaltres hem volgut respondre als atacs que està rebent la universitat pública. Creiem en la democràcia i lluitem per 
la mateixa. Volem una universitat pública de debò, popular, inclusiva, comuna, per a totes i tots. Fora de la lògica del 
mercat. 

Les tècniques franquistes que s'han utilitzaren al C ampus de la Ciutadella són intolerables . No ens ve de nou, 
ho hem viscut de prop massa vegades. En la imposició de codis ètics d'inspiració franquista, negacions de qualssevol 
tipus de diàleg i la reducció de la participació estudiantil en òrgans buits de poder decisori. La comunitat universitària 
està farta de veure com destrosseu la universitat pública amb acomiadaments, falsos professors associats, supressió 
de carreres o fusions de departaments que només amaguen la mala gestió que es fa dels recursos públics.  

Són moltes les vegades que hem sortit al carrer pacíficament per reivindicar una universitat pública i popular, al servei 
de la societat i on hi càpiguen les classes populars catalanes a qui se n'està expulsant a marxes forçades. Són moltes 
les manifestacions, vagues, protestes, jornades de lluita i de formació. Però hem dit prou, ens hem cansat de la vostra 
manca de diàleg; de la negativa constant d'obrir les portes dels vostres despatxos per asseure's a parlar amb 
nosaltres. No intenteu buscar raons en les nostres accions perquè els únics culpables d'aquestes en sou vosaltres i les 
vostres ganes d'imposar un model d'universitat que presenteu com inevitable amb la ja repetida excusa de la 
responsabilitat econòmica i la inviabilitat de qualsevol altre model. 

El senyor Moreso tanca el seu mandat com a rector d e la UPF de la mateixa manera com va entrar  a l'època de 
Bolonya: reprimint les veus d'aquells que volen canviar les coses en comptes de preocupar-se perquè alcen la 
veu . Tanmateix, és poca l'esperança de que les coses canviïn vist que només hi ha un candidat a rector i és de 
tendència totalment continuista tal i com s'observa al seu programa electoral i en intervencions fetes en òrgans com el 
Claustre: Jaume Casals.  

Les assemblees de facultat i organitzacions d'estudiants de la UPF volem dir-vos que el que ha passat ens referma en 
la nostra lluita i ens fa veure la importància i ne cessitat d'aquesta . Els cops de porra, les intimidacions i les 
desqualificacions ens fan més fortes, no caurem en la vostra estratègia de la por.  

Si ens robeu el futur, ens cobrarem el destí. 
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