



Després d’uns mesos de calma, podria semblar que ja no 
queden motius per lluitar. Però no és així. Encara queda gent 
empresonada per una justícia hereva del franquisme amb 
poques garanties de quedar absoltes. I les que han sortit han 
d’afrontar el cost econòmic del procés judicial. A més, no 
podem blanquejar el racisme de l’estat, que ha deixat a la 
presó a les represaliades migrants. A part, ens impedeixen 
exercir el dret a l’autodeterminació; per moltes paraules 
maques que digui el govern PSOE-UP, no tenen prou poder 
per fer un canvi constitucional per permetre el 
referèndum. Tanmateix, no es nota tant la repressió policial, 
ja que ha baixat el ritme de les mobilitzacions, però no s’han 
depurat els responsables de les barbaritats comeses per les 
forces de l’estat.


Per tot això, des del Moviment Estudiantil de Sabadell 
(MES) pensem que els estudiants hem de seguir mobilitzant-
nos. Fem una crida a organitzar conjuntament la lluita, des de 
cada institut a través de les seves assemblees. 

Necessitem agrupar tota la força estudiantil de Sabadell per 
tal de construir un moviment democràtic que discuteixi 
l’estratègia a seguir a partir d’ara i prengui la lluita en les 
seves mans. No podem continuar obeïnt direccions des de 
dalt si volem aconseguir els drets que se’ns estan qüestionant 
i l’alliberació i absolució de totes les represaliades. Per 
començar la tasca de construir un moviment 
autorganitzat que no segueixi ordres i que discuteixi i 
decideixi per si mateix, el MES convoca una manifestació 
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des dels jutjats per acabar-la a la plaça de l’Ajuntament 
fent una acampada amb les següents reivindicacions:

- Prou Repressió: exigim la dimissió de Buch, dissolució de 
la BRIMO i l’ARRO i depuració de les responsabilitats per les 
brutalitats policials comeses.

- Llibertat i Amnistia: llibertat sense càrrecs per totes les 
represaliades i que s’aturin els processos d’extradició de les 
migrants detingudes en la lluita. Reclamem l’amnistia pels 
presos polítics condemnats.

- Autodeterminació: siguem o no independentistes, hem de 

lluitar tots junts pel dret a l’autodeterminació i per un 
referèndum per a decidir el present i futur polític de 
Catalunya.


Per defensar totes aquestes reivindicacions, no podem 
confiar en el sistema judicial ni en les institucions, sinó 
confiar en l’organització popular com la millor forma 
d’aconseguir els nostres objectius. Per això, l’acampada ha 
de ser el punt de trobada entre les estudiants i els moviments 
socials de Sabadell, i d’aquesta manera visibilitzar-nos.


Com a MES, cridem a totes les estudiants a participar a 
l’acampada del dia 15 de febrer. Cal discutir a totes les 
assemblees d’instituts, a les classes, als grups d’amics i 
coneguts, perquè tothom se n’assebenti. També hem de 
demanar als pares, mares i professores que col·laborin donant 
suport i ajudant amb tot el que puguin. Començarem a les 
10:30h als jutjats de Sabadell i junts marxarem cap a 
l’ajuntament per acampar. Farem activitats per totes les edats 
i debats sobre els temes d’actualitat.


Segueix-nos a les nostres xarxes per saber-ne tots els detalls!


15 de Febrer 
10:30h als Jutjats i tot el cap de setmana a l’Ajuntament! 

Juntes som MES fortes!

@mesabadell


