
Declaració d’Universitat de Barcelona per la República amb motiu de 
l’inici del judici contra el moviment independentista 

Benvolgudes companyes, benvolguts companys, del PAS, dels professors i dels 
estudiants, avui és un dia greu, un dia terrible. Avui és el dia en què l’Estat espanyol 
confirma, definitivament, que som una colònia. La darrera colònia del continent 
Europeu, la darrera colònia dins la Unió Europea. Aquest estatus que ens ha estat 
aplicat de facto des del 3 d’octubre de 2017 i que des d’avui se’ns aplica de iure 
comporta que els súbdits de la Corona española que siguin identificats com a 
catalans podran ser tractats arbitràriament per les autoritats competents. 

I contra això ens revoltem! Perquè som persones! Perquè som la Universitat de 
Barcelona! 

Diu l’Article 3 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona:  

“[…] 3.2 Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona són: […] 

b) el foment del pensament crític i de la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la 
transmissió dels valors cívics i socials propis d'una societat democràtica”

Diu en l’Article 4 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona: 

“4.1 Per al desenvolupament correcte de les seves activitats, la Universitat de 
Barcelona fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. 
Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a atenir-s'hi en la seva 
actuació.” 

Diu el Preàmbul del Codi Ètic de la Universitat de Barcelona: 

“[…] la comunitat integrant de la Universitat de Barcelona [actua] en l’exercici de la 
seva llibertat i responsabilitat. Aquesta finalitat és indeslligable dels principis 
fonamentals de la Universitat de Barcelona —llibertat, democràcia, justícia, igualtat i 
solidaritat—, recollits en el seu Estatut, i és inseparable del respecte per les persones 
i la institució […] 

i que 

“[…] la Universitat de Barcelona té un compromís acadèmic i social amb els drets 
humans, les institucions, els drets i els ideals democràtics de la ciutadania […]” 

Aquests són els nostres principis i si no els agraden no en tenim d’altres. 

Pocs dels qui van córrer davant dels grisos durant la dictadura i en morir el dictador 
podien esperar que al cap de 43 anys ens trobaríem, de nou en un destret com 
l’actual. Però aquí som, de nou, tossuts, reclamant la nostra llibertat i la llibertat dels 
nostres companys que avui es troben davant un tribunal hostil que els vol 
condemnats, que els nega el pa i la sal; davant d’un Estat que els té segrestats i amb 
ells a tots nosaltres. 



 

   

 

 

 

 

Durant els darrers mesos i anys se’ns ha reclamat seny i diàleg. Avui es demostra 
que aquestes dues paraules són expressions buides de qui ni té seny ni vol parlar. 
De nosaltres no s’espera seny i diàleg, que és el que em proposat i massa; s’espera 
que paguem i callem i preferiblement que no toquem el voraviu amb qüestions com 
els drets i les llibertats polítiques. Doncs som aquí per dir-los que seguirem 
emprenyant. Donec perficiam! Fins a aconseguir-ho! Perquè els catalans només ens 
tenim a nosaltres per a defensar-nos i no hi renunciarem. 

El Claustre de la nostra Universitat en la darrera reunió del més de desembre. 

1.  Denunciava que davant d’un conflicte polític es prenguin mesures judicials en 
lloc de buscar solucions a través del diàleg i la mediació, partint del 
reconeixement del lliure exercici a l’autodeterminació del poble català, recollit als 
pactes internacionals de drets humans. 

2.  Reclamava la immediata posada en llibertat de les persones empresonades 
des de fa més d’un any per la causa de l’1 d’octubre, algunes de les quals estan 
o han estat vinculades a la nostra Universitat. 

3.  Demanava que s’aturés aquest judici polític, manifestant que l’única solució 
possible és l’absolució. 

4.  Exigia la fi de la repressió per motius polítics, que també afecta membres del 
moviment estudiantil, del PDI i del PAS de la nostra Universitat. 

Doncs bé, ja no en tenim prou. Des d’avui exigim a l’Estat espanyol la deposició de 
les armes, la retirada militar i administrativa fora dels límits del Principat i el 
reconeixement de la República catalana. I com que els drets no es demanen, 
s’exerceixen, sí, també el dret a l’autodeterminació, exigim al Parlament de 
Catalunya, el nostre Parlament escapçat que publiqui la declaració d’independència 
del 27 d’octubre de 2017. 

I a tota la comunitat universitària us convidem a treballar per a construir una 
República en què les persones siguin al centre de les decisions, en que l’equitat 
s’imposi als interessos de part i on el respecte, la fraternitat i la llibertat siguin la el 
camí i la guia. 

Visca la República! 
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