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«Menys policia, més educació!»
Milers d'universitaris es manifesten a Barcelona contra la pujada de les taxes i
les retallades
Universitaris contra les retallades
(http://www.naciodigital.cat/galeria/1239/universitaris/contra/retallades) (J. BorrÃ s)

La capçalera de la manifestació, a l'arribada a l'Arc del Triomf. Foto: Jordi Borràs/Nació Digital.

Milers d'estudiants s'han manifestat aquest dijous pels carrers del centre de Barcelona contra la
pujada de taxes i les retallades a les universitats. Segons la Guàrdia Urbana, la convocatòria de la
Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) ha concentrat 7.500
estudiants, mentre que els organitzadors eleven la xifra fins als 20.000. La marxa ha començat a
la plaça Universitat i ha acabat a les portes del parc de la Ciutadella de l'avinguda Lluís Companys.
S'ha desenvolupat sense incidents i entre un ampli dispositiu policial. Un cop s'ha donat per
acabada la marxa, un grup d'estudiants ha decidit continuar i anar cap al campus de Ciutadella
de la UPF, tancat per motius de seguretat.
"Ni pujada de taxes, ni acomiadaments. Salvem la Universitat Pública". Amb aquest lema, la
manifestació convocada per la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP)
ha recorregut el centre de Barcelona. 7.500 persones segons la Guàrdia Urbana, i 20.000 segons
els organitzadors, han respost a la convocatòria, la tercera vaga d'estudiants d'aquest curs; la
quarta si és té en compte que els universitaris van secundar també, la vaga general del 29M.
La manifestació ha sortit des de la Plaça Universitat, on s'ha concentrat els estudiants de diferents
campus, davant l'edifici del rectorat de la Universitat de Barcelona. Uns dos-cents estudiants del
Campus de Diagonal hi ha arribat conjuntament després de tallar la calçada de Diagonal i recórrer
a peu el centre de Barcelona. Els manifestants s'han desplaçat per Gran Via fins a Passeig de
Sant Joan. Allà, els manifestants han continuat fins a Arc de Triomf, on s'han assegut, s'ha llegit
un manifest i s'ha acabat la marxa. El manifest doncs, en defensa de la universitat pública, s'ha
llegit davant del Parc de la Ciutadella.
La marxa s'ha desenvolupat amb total normalitat. Els manifestants han cridat consignes a favor
de la Universitat Pública com ara "No són retallades, són privatitzacions". En un principi, estava
previst que els estudiants arribessin fins al Campus de la Universitat Pompeu Fabra de
Ciutadella, que s'ha tancat per prevenció. Tanmateix, només alguns han arribat fins aquell punt i
no han provocat incidents remarcables.
Ampli desplegament policial
La manifestació s'ha desenvolupat enmig d'un ampli desplegament de Guàrdia Urbana, que
s'ocupava bàsicament del trànsit, i de Mossos d'Esquadra que vetllaven per la seguretat a la zona.
De fet, i per aquest motiu, la policia ha escorcollat els joves que accedien a la zona de la
manifestació, i sobretot els que portaven motxilles o bosses. De la mateixa manera que l'1 de
maig, també s'han pogut veure agents vestits de paisà que s'identificaven com a policies amb un
braçalet.
A més, furgons i policies de paisà però identificats amb braçalet s'han situat als carrers
perpendiculars als que seguia la manifestació per tal d'impedir que els estudiants poguessin baixar
i accedir al centre de Barcelona, especialment el Passeig de Gràcia i la plaça de Catalunya. Durant
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tot el recorregut els carrers perpendiculars han estat tallats al trànsit.
La PUDUP ha volgut denunciar amb aquesta nova manifestació la pujada de taxes de les
matrícules a la universitat. Tal i com ha explicat Gisela Camarero, membre de la Plataforma, la
marxa s'ha convocat per mostrar la disconformitat en un augment de matrícules que ronda entre
els "650 i els 900 euros" de cara a les noves matrícules de l'any vinent.
Camarero no ha pogut valorar el seguiment de la vaga per falta de xifres però ha recalcat que
calia demostrar "la força" dels estudiants i també per "no criminalitzar" els estudiants tal i com
s'està fent, segons la PUDUP des dels governs de Convergència i Unió i el Partit Popular. Des de la
PUDUP també s'ha criticat el sistema de beques que proposa el departament, ja que el
qualifiquen de "fals", perquè "no estem veient aquest nou model de beques". Camarero ha
declarat que la taxa que paguen els universitaris hauria de ser únicament "el dret a la docència"
i no "el protocol de la universitat pública".

Eslògans i pancartes a la manifestació. Foto: Jordi Borràs/Nació Digital
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