
ABSOLUCIÓ ANTIFEIXISTES DE LA UAB  

 
Avui, 16 d'octubre, neix el Grup de Suport Absolució antifeixistes de la UAB, 
que defensa a una desena d'estudiants encausats per rebutjar la presència 
feixista a la universitat. Els primers fets van ocórrer el 19 d'abril de 2016, quan 
Joves de Societat Civil Catalana (JSCC) va muntar una carpa a la Plaça Cívica de 
la UAB. Molts estudiants, conscients dels vincles de sec amb l'extrema dreta, van 
acostar-se a la carpa com a senyal de rebuig. El resultat d'aquella concentració 
va ser una bandera espanyola estripada.  
 
Mesos més tard, 3 estudiants membres del moviment estudiantil de la UAB vam 
ser citats a declarar acusats de coaccions amb agreujant ideològic i ultratge a la 
bandera. L'acusació respon a una denúncia de SCC i també del fiscal d'odi i 
discriminació Miguel Angel Aguilar, conegut per la repressió continuada al 
moviment antifeixista de Barcelona.  
 
Durant el procés judicial, la mateixa universitat ha reconegut que es van 
utilitzar les bases de dades d'estudiants i que es va facilitar a Mossos la 
nostra militància al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la nostra 
participació en les Assemblees de Facultat, evidenciant així l'espionatge i la 
persecució política que existeix al campus.  
 
Arran d'aquesta denúncia, SCC i la fiscalia ens demanen 3 anys i mig de presó 
per a cada un i un total de 16.500€ destinats a la reparació dels "danys 
morals" que suposadament van patir els membres de SCC.  
 
Els segons fets corresponen al 13 de desembre d'aquell mateix any, quan un 
grupuscle feixista i un regidor de Plataforma per Catalunya van 
participar en un acte organitzat per Joves sec a la UAB. De nou, els 
estudiants de l'Autònoma van mostrar el rebuig a aquest acte i a la presència de 
feixistes al campus.  
 
Com a conseqüència d'això, 5 estudiants més són actualment acusats pel r 
fiscal d'odi Miguel Angel Aguilar, que ens imputa delictes de coaccions i 
amenaces i que a més, ens investiga com a organització criminal. De nou, la 
UAB va facilitar a Mossos gravacions i imatges d'aquests estudiants per tal 
d'identificar-nos. Actualment estem a l'espera de l'escrit d'acusació  
 
Absolució antifeixistes de Ja UAB volem evidenciar que SCC i el fiscal volen 
empresonar-nos per estripar una bandera espanyola i per rebutjar el feixisme al 
, campus. Es per aquest motiu que fem una crida a tothom qui vulgui 
solidaritzar- se amb la nostra causa a difondre i adherir-se a la campanya per 
teixir de solidaritat tot allò que la repressió vol esborrar.  
 
Perquè ni estripar una bandera espanyola ni rebutjar el feixisme et pot dur a la 
presó 
 



 
 
 


