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Repinten el mural que la Junta
Electoral va obligar esborrar a la
UAB
Diversos estudiants reprodueixen el mític mural de la plaça Cívica

La nova pintada a l'edifici del restaurant de la UAB | @ShaAcabat

Una mica més d'un mes després, el mural amb el lema "independència, socialisme i feminisme"
ha tornat a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El Sindicat d'Estudiants
dels Països Catalans-UAB (SEPC-UAB) ha fet una convocatòria per aquest dilluns i al llarg del dia
s'ha treballat per tornar a pintar l'eslògan.
La nova creació té algunes diferències respecte a l'original. Tot i que manté les mateixes tres
paraules i el puny, s'han introduït algunes novetats com una estelada i el símbol feminista.
En un piulada, el SEPC ha recalcat que "no tenen prou pintura per tapar tanta dignitat. La història
de la UAB no es toca!". Han tornat a reproduir el mateix dibuix, més enllà del missatge, també el
puny alçat, la senyera i la bandera comunista.
? No tenen prou pintura per tapar tanta dignitat. La història de la UAB no es toca!

https://www.rubitv.cat/noticia/1826/repinten/mural/junta/electoral/va/obligar/esborrar/uab
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? Davant la censura espanyolista, nosaltres plantem cara!
?? Demà a les 12h, #Repintem
(https://twitter.com/hashtag/Repintem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) .
? Passa-ho! pic.twitter.com/cPn2ft7e8x (https://t.co/cPn2ft7e8x)
? SEPC UAB (@SEPC_UAB) 12 de maig de 2019
(https://twitter.com/SEPC_UAB/status/1127624873545695239?ref_src=twsrc%5Etfw)

El mural no es toca!#UniversityNoSilence
(https://twitter.com/hashtag/UniversityNoSilence?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/3RVvbULoKf (https://t.co/3RVvbULoKf)
? UABxRepública (@BxRepublica) 13 de maig de 2019
(https://twitter.com/BxRepublica/status/1127918379287838720?ref_src=twsrc%5Etfw)
Membres de l'associació S'ha Acabat han protestat mentre es pintava la façana i han reclamat que
la pluralitat del campus. Rere els missatges "Prou imposicions ideològiques!" s'han plantat davant
l'edifici.

"Hoy, desde @shaacabat (https://twitter.com/ShaAcabat?ref_src=twsrc%5Etfw) , venimos a
demostrar que no toda la Universidad y que no toda Cataluña es como estos totalitarios"
@JosepLago (https://twitter.com/JosepLago?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/iWTGWjRQS3 (https://t.co/iWTGWjRQS3)
? S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) 13 de maig de 2019
(https://twitter.com/ShaAcabat/status/1127912178902810624?ref_src=twsrc%5Etfw)
Pintades prohibides
La Junta Electoral Provincial de Barcelona, el passat 12 d'abril, va obligar la UAB a esborrar "en
el termini més breu possible"
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/23835/junta/electoral/obliga/uab/retirar/murals/pintad
es/independentistes) els murals i pintades amb "símbols partidistes", que es poguessin identificar
amb alguna de les candidatures presentades per a les eleccions espanyoles. L'entitat S'ha
Acabat, que va denunciar aquestes pintades, dies després, va recórrer a la Fiscalia per mantenir
les pintades
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/24012/associacio/acabat/denuncia/uab/desobedienci
a/no/esborrar/pintades/campus) i consideraven que podria constituir un delicte de
"desobediència".
La UAB, aprofitant les vacances de Setmana Santa, va netejar
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/24030/uab/defensa/fa/dies/esborrat/pintades/partidist
es/campus/bellaterra) i repintar diferents zones del campus. Però el passat dijous, la Junta
Electoral va donar 72 hores
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/24269/junta/electoral/dona/72/hores/uab/esborrar/pin
tades/treure/llacos/grocs/campus) perquè desapareguessin tots aquests elements, entre els
quals feia referència a l'emblemàtica obra de la plaça Cívica. La universitat va assegurat que
compliria amb la resolució.
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