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El 2016 gràcies a la pressió del Moviment Estudiantil al Parlament de
Catalunya s'aprova una moció on es preveu la rebaixa del 30% de les
taxes universitàries. Davant l'immobilisme del govern per aplicar-la, el curs
2016/17 ve marcat per múltiples mobilitzacions i vagues estudiantils.
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El 2 de març de 2017 es convoca una vaga amb el lema “Prou taxes
abusives, passem a l’ofensiva” arreu de les universitats catalanes per
exigir la rebaixa de les taxes. Arran d'aquesta vaga, el 8 de maig del 2017
detenen a 3 estudiants i citen a 10 a declarar a les comissaries per
desordres públics i danys, just tres dies abans d’una altra vaga convocada
pel moviment estudiantil.
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L’informe dels Mossos d’Esquadra evidencia l’existència de seguiments
previs a cadascuna de les acusades, aquests afirmen únicament que les
acusades s’organitzaven dins el moviment estudiantil i que en aquells
anys militaven al SEPC. Les principals peces clau del seu joc que podem
extreure d’aquest informe i l’escrit de fiscalia són: l’estratègia repressiva
per part dels mossos d’esquadra i la clara voluntat de rastrejar l’activitat
militant de les acusades, fets que mostren una persecució ideològica i
política, amb la intenció estratègica de buscar primer unes culpables
i, després, atribuir-los uns delictes sense proves; així doncs, se’ls
imputen els delictes de desordres públics i danys amb els respectius
agreujants, però lluny d’individualitzar els càrrecs com el dret requereix,
inclouen a totes les acusades dins d’un grup que suposadament va
cometre uns actes.
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El juny del 2020, després de quasi quatre anys sense notícies del cas,
s'aprova la rebaixa, per tant, hi ha una victòria del moviment estudiantil,
arriba l'escrit de fiscalia i, la fiscal MARIA PILAR LÓPEZ FONDON
-professora del màster d'advocacia de la UAB- demana a les 13
encausades 111 anys de presó i 140.653,58 euros de multa i
indemnització. El judici és 3 i 4 de juny de 2021 a les 10:00h a
l'Audiència Provincial de Barcelona.
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