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Audiència al Parlament de Catalunya, 
 per al lliurament del manifest conjunt  

aprovat als claustres de les universitats catalanes 

 
Defensa dels drets civi ls a les Universitats Catalanes 2017-2019 ,  
presentat per en Joan Gispets, doctor en Ciències, membre del claustre de la UPC. 
 

Molt honorable President del Parlament de Catalunya, il·lustres membres de la Mesa, il·lustres 
senyors i senyores diputats i diputades, companys i companyes del personal docent i 
investigador, personal d’administració i serveis, i estudiantat de les universitats catalanes.  

 

Amb aquest Manifest conjunt que avui presentem, aprovat als claustres de totes les universitats 
públiques catalanes, la comunitat universitària catalana torna a deixar molt clar que no es vol 
mantenir en silenci davant aquesta situació excepcional, que ja fa temps, massa temps, que dura. 

Tots recordem el 20 de setembre de 2017, però potser no recordem que aquell mateix dia van 
coincidir dues declaracions: tots els rectors van signar una declaració de l’ACUP condemnant la 
coerció de la llibertat d’expressió i demanant un respecte escrupolós al valors originals de la 
democràcia i de la llibertat; i es van presentar, de la mà de la sectorial de recerca de l’ANC, més 
de 1800 signatures de científics catalans a favor de la independència.  

Al novembre del 2017 es deixava clar que “la comunitat universitària no podia quedar impassible 
davant l’aplicació de l’article 155 per part de l’Estat’‘ amb la presentació a la UB del Manifest de 
la Taula del Personal Universitari de Catalunya (TPUC) formada per personal docent i investigador, 
i personal d’administració i serveis de les universitats catalanes. Al llarg dels mesos següents es 
van anar succeint declaracions a diversos claustres, consells de govern, juntes de facultat en 
defensa dels drets civils i la democràcia i actes de suport als represaliats, en particular els 
acadèmics.  

El 14 de juny de 2018, es va realitzar un gran acte interuniversitari a la UPC, presidit per la 
Consellera Chacón, per mostrar que el silenci de la comunitat acadèmica no és una opció. Amb el 
títol “Les universitats catalanes pels drets civils i la democràcia”, es feia visible el clam de la 
comunitat universitària, es reivindicava la missió de la universitat com a inspiradora del 
pensament crític, dels valors democràtics i dels drets polítics i civils i es reclamava la llibertat pels 
presos polítics. Aquell mateix dia es presentava un Manifest Internacional de les universitats i els 
centres de recerca, alineat amb diverses declaracions aprovades als òrgans de govern, que citava 
la Declaració sobre l’ensenyament superior i la cultura democràtica: ciutadania, drets humans i 
responsabilitat civil del Consell d'Europa (Estrasburg, 2006) afirmant el compromís amb la 
democràcia i els drets humans. Manifest que, a dia d’avui, compta amb signants de 25 països. 

L’acte va comptar amb l’adhesió d’integrants de totes les universitats públiques catalanes, la 
Universitat de Vic-UCC, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, l’Associació 
Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes 
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(CEUCAT), l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Crida per la Llibertat, 
Comissions Obreres (CCOO), la Unió General de Treballadors (UGT), la Intersindical CSC i 
Col·lectius assemblearis d’universitats-Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC), la 
Federació Nacional d’Estudiats de Catalunya (FNEC), el Sindicat d’estudiants dels Països Catalans 
(SEPC), el Col·lectiu Praga i el Col·lectiu Wilson. 

El portal “Universitats pels drets civils i la democràcia” mostra des d’aleshores els actes 
organitzats per diferents col·lectius universitaris pro drets civils i pro República Catalana i 
declaracions en defensa dels drets civils i en contra de la repressió aprovades en el context de les 
universitats, com diverses mocions aprovades als diferents claustres la tardor-hivern 2018-19 
demanant l’alliberament dels presos polítics, la fi de la ingerència dels poders de l’Estat espanyol 
en el Parlament de Catalunya i solidaritat amb les persones acadèmiques encausades, com els 
membres de la sindicatura electoral, que recentment han rebut notificació de les dates del judici.  

Novament es va celebrar un acte conjunt interuniversitari l’11 de març de 2019, a la UPF, amb el 
títol “El compromís social de les Universitats: Passat, present i futur”, durant el qual la Secretaria 
General d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya va fer públic el seu comunicat de 
suport als membres de la sindicatura electoral. 

 

Aquest octubre 2019, arran de la sentència del tribunal suprem que es va fer pública el 14 
d’octubre, des de la base de la comunitat universitària hem fet un exercici de democràcia: ens 
hem coordinat per demanar als nostres representants electes als claustres de les universitats que 
sol·licitessin al rectorat la convocatòria de claustres extraordinaris, i hem debatut i aprovat amb 
una amplíssima majoria del 85% el Manifest conjunt de les universitats catalanes de rebuig de les 
condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política. 

 

Avui al Parlament de Catalunya, venim a lliurar-vos aquest manifest conjunt aprovat als claustres, 
i com diem al Manifest internacional d’Universitats pels drets civils i la democràcia:  

"Afirmem el nostre compromís amb els principis i la pràctica democràtics.  
Acceptem la nostra responsabilitat de salvaguardar la democràcia i promoure una cultura 
democràtica...” 

 

 

 

Parlament de Catalunya, 20 de novembre 2019 

 


