
CONTRA BOLONYA, OCUPEM LES AULES 

Quines són les línies Vermelles?  

Avui, dimecres 17 de desembre, el Consell de Govern – en funcions – 
de la UAB ha fet pública la resolució dels expedients disciplinaris que 
es varen iniciar a finals del curs passat. 

Després d'aquesta confirmació, el rector en funcions Lluís Ferrer ha fet 
les següents declaracions:  

 
El rector de la UAB, Lluís Ferrer, ha assegurat que hi ha "unes línies 
vermelles" que no es poden passar i que perquè "la violència surti del 
campus calia acabar amb alguna sanció". Agències.  

Es per això que des del Comitè Contra Bolonya volem exposar 
que aquestes linies existeixen i varen ser superades amb:  

• L'entrada dels Mossos d'esquadra a la Facultat de lletres el 
passat 4 de març 

• L'obertura d'expedients disciplinaris a 31 estudiants 
• La imputació penal de 15 estudiants per uns fets que no varen 

passar 
• L'amenaça i la repressió que molts membres d'assemblees i 

altres col·lectius estan vivint avui en dia a la UAB 
• Les irregularitats a les juntes de Facultat que és varen viure al 

llarg dels cursos 2007/08 i 2008/09 

És per això que el Comitè Contra Bolonya exigeix:  

1. Un posicionament clar i contundent de la futura rectora de la 
UAB, la Dtra. Anna Ripoll, de la Comissionada d'Universitats, 
Blanca Palmada, i del Conseller d'Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huget.  

2. La dimissió i retirada immediata del càrrec de Lluís Ferrer, rector 
en funcions, de Rafael Grassa, Secretari General de la UAB, de 
Joan Carbonell, vicerector d'Estudiants, Dolors Riba Lloret, 
vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i de Elena Estadella, 
degana de la Facultat de Filosofia i Lletres.  

Comitè Contra Bolonya 

Bellatera, 17 de desembre 



www.ocupemlesaulesuab.wordpress.com 

 

Comissió de Premsa del Comité Contra Bolonya UAB. 

Integrants del Comité: Assemblea Lletres, Assemblea Poítiques i sociologia, Assemblea 

Educació, Assemblea Psicologia i Logopedia, Assemblea Dret, Assemblea Econòmiques, 

Assemblea Comunicació, Assemblea de Sabadell, Assemblea Enginyeries Superiors, 

Assemblea Ciències, Assemblea de repressaliats polítics de la UAB i Sindicat d'Estudiants dels 

Països Catalans (SEPC) 

 

Més info:  

http://www.ocupemlesaulesuab.wordpress.com 

http://repressiouab.wordpress.com 

http://cafuab.wordpress.com 

www.sepc.cat 
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