Declaració per la llibertat dels presos polítics i l’arxivament de les causes judicials
contra membres de la Universitat
El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit el dia 18 de desembre de 2018, manifesta:
▪ Que es ratifica en els continguts de la declaració feta fa un any, aprovada per àmplia
majoria el 15 de novembre de 2017, on s’afirma que la Universitat «ha de fer sentir la seva
veu en defensa de la llibertat, la democràcia, la pau i el diàleg», i on es reclama, entre
altres coses, l’alliberament de tots els encausats en els processos judicials oberts a
conseqüència de l’1 d’octubre de 2017.
▪ Que subscriu plenament la declaració emesa pel Consell de l’Alumnat de la Universitat de
Barcelona amb data 20 de novembre de 2018 on es condemnen els judicis polítics i es
rebutgen les penes proposades per la fiscalia del Tribunal Suprem, que en total sumen
prop de 120 anys de presó, i on es demana l’absolució i l’alliberament de tots els
encausats,
A dia d’avui, tot considerant aquests precedents, el Claustre de la Universitat de Barcelona es
postula de nou i insisteix a reivindicar els següents fets:
1. Denunciar 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. Reclamar 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. Demanar que s’aturi aquest judici polític, manifestant que l’única solució possible és
l’absolució.
4. Exigir la fi de la repressió per motius polítics, que també afecta membres del moviment
estudiantil, del PDI i del PAS de la nostra Universitat. En aquest punt cal destacar, per la
seva especial transcendència, el processament i petició fiscal de presó per als juristes i
politòlegs que van formar part de la Sindicatura Electoral del 1-O, dos dels quals són
membres de la Universitat de Barcelona i per als quals exigim l’absolució.
5. Instar els òrgans de govern de la Universitat a fer la màxima difusió d’aquesta declaració
a totes les instàncies universitàries tant d’àmbit nacional com internacional, en especial
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC) i la Xarxa Vives d’Universitats, així com la Conferència de Rectors de
les Universitats Espanyoles (CRUE) i la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU).
Finalment, proclamem que aquesta declaració respon al ple exercici de l’autonomia universitària
adoptada des del seu màxim òrgan de representació, el Claustre de la Universitat de Barcelona,
amb participació de tots els col·lectius acadèmics.

Barcelona, 18 de desembre de 2018

