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El rector de la UAB desvincula els
estudiants del macrobotellot
Assegura que hi ha una víctima per una agressió homòfoba

Tres carros de supermercat a la piscina | ACN (Cedida per @xiuxiuejam)

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, ha desvinculat el
macrobotellot que es va celebrar la matinada de dissabte per diferents parts del campus dels
estudiants de la universitat, "es va decidir que fos la UAB, però hauria pogut ser en un polígon
industrial".
Així s'ha expressat aquest diumenge als micròfons de Rac 1 i ha assegurat que "les 8.000
persones no eren alumnes universitaris. El centre va ser utilitzat d'una forma no usual per fer
una festa i hi havia gent que venia en trens de tot arreu, però no tots eren estudiants nostres".
Lafuente ha assegurat que té constància de l'entrada en quatre apartaments de la Vila
Universitària. "Espero que els incidents i els danys només siguin en aquests quatre pisos. De
robatori, ens en consta només un, però podria ser que demà ens n'arribés algun més", ha
reconegut i ha seguit, "intentarem trobar els responsables i ajudar tots els estudiants".
En relació amb la possible violació que els Mossos d'Esquadra estan investigant, ha garantit tot el
suport a la víctima i no ha descartat que la jove sigui estudiant del centre. Així mateix, ha
detallat que hi ha una víctima d'una agressió homòfoba, que encara no ha presentat denúncia.
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/78984/rector-uab-desvincula-estudiants-macrobotellot
Pagina 1 de 2

"Demà espero tenir més informació, però crec que, com a mínim, la víctima de l'agressió homòfoba és
estudiant de la UAB".
"Ningú s'esperava que vingués tanta gent"
El rector de la UAB ha repassat com va viure tota la situació, després que el passat divendres a
les sis de la tarda va conèixer de la convocatòria. "Vam parlar-ne amb els Mossos, però ningú
s'esperava que vingués tanta gent". Una cita que es va tornar a publicitar per aquesta
passada nit, que finalment no s'ha produït. "Estàvem ja preparats per si de cas, que és el que fem
normalment", ha finalitzat.
[noticiadiari]2/224673[/noticiadiari]
De fet, la policia catalana ha blindat els accessos a la UAB per impedir-ho. Diverses patrulles
han establert un control perimetral del recinte del campus amb diverses tanques i només
permetent el pas dels universitaris residents a la Vila.
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