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Manifestació d'universitaris contra
l'augment de taxes
Alguns manifestants llencen pintura a la Borsa, la delegació de la Comissió
Europea i CDC, i han cremat un caixer
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Estudiants universitaris s'han manifestat aquest dijous pels carrers de Barcelona en protesta per
l'augment de taxes en el marc de la jornada de vaga convocada per la Plataforma Unitària en
Defensa de la Universitat Pública (PUDUP). Segons els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana,
la manifestació ha reunit unes 3.500 persones. La marxa ha començat a la plaça Universitat i ha
seguit per la Gran Via, ha pujat el Passeig de Gràcia i ha girat pel carrer Provença. Això ha provocat
que, durant el recorregut, els manifestants hagin passat per la Borsa de Barcelona, on s'han
llençat ous i pintura, i també per la delegació de la Comissió Europea, on també s'ha tirat pintura. A
més, alguns manifestants han cremat un caixer. La marxa ha seguit fins arribar a les portes de la
seu de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Els Mossos d'Esquadra han vigilat la manifestació des de mitja distància. Hi havia antiavalots prop
de la Borsa, però no en custodiaven les portes com altres vegades, i tampoc han intervingut quan
s'han llençat ous i pintura contra les portes i la façana. La manifestació ha seguit pujant pel Passeig
de Gràcia fins arribar a Provença, just davant de la Pedrera. Allà hi ha la seu de la Delegació a
Barcelona de la Comissió Europea, que també ha estat blanc dels llançaments de pintura. Just al
costat hi havia un caixer de Catalunya Caixa que ha estat cremat i també objectiu d'insults i crits,
a més de pintura.
Seguint per Provença i girant cap a Pau Claris, els manifestants han arribat davant de la seu de
CDC, al carrer Còrsega, que sí que estava custodiada pels antiavalots. Allà s'ha llençat més pintura
contra la façana i s'ha cremat un ninot d'Artur Mas. Des d'un balcó ha caigut una galleda d'aigua
contra la policia, que en cap moment ha intervingut.
Després de llegir un manifest, la mobilització ha quedat desconvocada formalment. Aquest
manifest demana que hi hagi més beques, que els preus es redueixin substancialment i que el
govern de la universitat tingui més pes dels estudiants i el personal d'administració i serveis. Un
dels portaveus de la organització, David Riaza, ha anunciat que "si la situació no millora, si els
polítics no escolten ni fan cas", els universitaris no callaran i sortiran al carrer a defensar els seus
drets. Riaza ha criticat el fort augment de les taxes universitàries, el sobrepreu de les assignatures
repetides i l'eliminació de les segones convocatòries d'exàmens en alguns cursos. A més, "la pujada
de preus no fa millorar la docència, perquè s'estan acomiadant professors i PAS", ha criticat.
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