
Declaració presentada al
Claustre de la Universitat Pompeu Fabra

del dia 28 de maig del 2018

Motivacions dels proponents

L’article 3 de  Llei d’Universitats de Catalunya estableix entre els objectius fonamentals 
del sistema universitari de Catalunya “El foment  del pensament crític i de la cultura de 
la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la transmissió dels valors cívics i 
socials propis d’una societat democràtica.”

Així mateix, l’article 3 dels estatuts de la Universitat Pompeu Fabra n’estableix els 
principis rectors: 

La Universitat Pompeu Fabra fonamenta les seves actuacions en la recerca lliure 
del coneixement. La comunitat universitària, i en especial els seus òrgans de 
govern, han de donar plena efectivitat als principis de llibertat, democràcia, 
justícia, igualtat, independència, pluralitat i solidaritat.

L’article 4.g dels mateixos estatuts fixa que entre els  fins de la Universitat Pompeu 
Fabra hi ha el de «Fomentar el pensament crític i la transmissió dels valors cívics i 
socials propis d’una societat democràtica.»

La degradació de la situació dels drets civils a Catalunya i a l’Estat Espanyol amenaça 
les bases de la convivència i la democràcia en el nostre país. Els signes d’involució 
democràtica són cada cop més evidents. Diverses actuacions de la judicatura i el govern 
espanyols posen en crisi la separació de poders, com a un dels pilars de la democràcia. 
Assistim a un conjunt d’accions dels poders de l’estat que són impròpies d’un estat 
democràtic de dret.

L’estat espanyol manté en presó preventiva sense judici a persones amb acusacions que 
són insostenibles davant de tribunals d’altres països i persegueix aquells que han decidit 
exiliar-se per evitar la mateixa sort. D’aquesta forma, l’estat espanyol impedeix la 
restitució del govern legítim a Catalunya, en un exemple clar d’interferència del poder 
judicial en el poder legislatiu.

També estan en presó preventiva persones acusades de terrorisme a causa d’una baralla 
en un bar. Cantants i twitaires han estat condemnats, en una restricció intolerable de la 
seva llibertat d’expressió. L’Estat intenta criminalitzar manifestacions de protesta 
ciutadana totalment pacífiques. I, simultàniament, tolera que un periodista cridi a 
prendre com a hostatges a ciutadans d’un estat europeu i a fer actes terroristes en el 
mateix país.

La democràcia es fonamenta en el reconeixement i defensa d’uns drets bàsics 
inalienables, el de dissentir, entre aquests. Quan els poders de l’Estat actuen de forma 
arbitrària i es perd la seguretat jurídica, la democràcia i la convivència esdevenen 
impossibles. Davant de la gravetat d’aquesta situació, el silenci d’una institució com la 
UPF no és una opció. Per aquestes raons, [tot seguit, el text aprovat]
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el Claustre de la Universitat Pompeu Fabra declara:
• Que la recuperació de la seguretat jurídica dels catalans i dels espanyols és 

imprescindible, i l’arbitrarietat de les decisions dels poders públics és 
incompatible amb l’estat de dret.

• Que és imprescindible que es respectin els drets fonamentals d’expressió, reunió,
manifestació i participació política.

• Que la recuperació de la convivència només és possible recuperant els usos 
democràtics i resolent en l’àmbit polític els problemes polítics.

• Que, coherentment amb els estatuts de la Universitat Pompeu Fabra que 
protegeixen l’esperit crític dels nostres docents i salvaguarden la llibertat de 
Càtedra i expressió, es rebutja qualsevol intent de criminalització dels 
professionals docents del nostre país, tant sigui d’un professor de dret de la UPF 
o d’un professor de Tremp per haver expressat la seva legítima opinió política o 
els docents de diferents IES que estan sent investigats.

Barcelona, a 28 de maig del 2018
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