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Càrregues contra els manifestants
que intentaven accedir a l'acte
espanyolista a la UAB
Els Mossos han carregat pràcticament a cegues contra un centenar de persones
que protestaven contra la xerrada

Els Mossos, contenint els manifestants. | ACN

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous contra els manifestants que intentaven
accedir a l'acte de 'S'ha acabat!' a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Un centenar de
persones s'han aplegat a la Plaça Cívica i han intentat trencar el cordó policial que s'havia situat a
l'entrada del cinema, on està prevista la xerrada de l'entitat espanyolista que compta amb el suport
del PP, Cs i Vox.

Els @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) colpegen directament al cap
quan el rector de la @UABBarcelona (https://twitter.com/UABBarcelona?ref_src=twsrc%5Etfw)
els deixa entrar pic.twitter.com/1HyfLY9Iy7 (https://t.co/1HyfLY9Iy7)
? Marc Torrent is a bitch (@xinoxano) November 25, 2021
(https://twitter.com/xinoxano/status/1463802945057792000?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els joves han llançat contra els Mossos pots de fum de colors i els agents han carregat contra
ells pràcticament a cegues, ja que estaven situats en el túnel que dona accés a l'auditori, i aquest
s'ha omplert de fum. Els manifestants han cridat consignes com "Fora feixistes dels nostres
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barris". L'acte estava previst a les 10.30 h sota el títol "En defensa de la llibertat".

??? Venen a la UAB acompanyats de l'extrema dreta i protegits pels Mossos.
Els plantem cara i deixem clar que a la universitat pública no hi tenen lloc.
?? Feixistes, fora de la UAB! pic.twitter.com/RRrshFtXb1 (https://t.co/RRrshFtXb1)
? SEPC UAB (@SEPC_UAB) November 25, 2021
(https://twitter.com/SEPC_UAB/status/1463812652803796996?ref_src=twsrc%5Etfw)

??#TsunamiRepressiu
(https://twitter.com/hashtag/TsunamiRepressiu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ara mateix a la
Universitat Autònoma de Barcelona: una turba d'antiavalots ARRO i agents USC dels Mossos amb
material antiavalot reprimeixen una concentració antifeixista de rebuig a la presència de
grupuscles i partits espanyolistes d'extrema dreta a la UAB pic.twitter.com/4LfqRDDAzX
(https://t.co/4LfqRDDAzX)
? Tsunami Repressiu (@repressiu) November 25, 2021
(https://twitter.com/repressiu/status/1463804070536392704?ref_src=twsrc%5Etfw)
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