Moció al punt de l’ordre del
dia de l'informe del rector, de
petició de solidaritat amb els
acadèmics encausats o
empresonats
Acord CU/2018/02/02, de 18 de desembre de 2018,
del Claustre Universitari, pel qual s’aprova la
moció al punt de l'ordre del dia de l'informe del
rector, de petició de solidaritat amb els acadèmic
encausats o empresonats

Petició de solidaritat amb els acadèmics represaliats
Preàmbul
L’article 5.5 dels estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya estableix que El
desenvolupament de la vida universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya s’inspira
en els principis de llibertat, democràcia, justícia, solidaritat, igualtat d’oportunitats,
sostenibilitat i respecte a la pluralitat. La Universitat ha de vetllar perquè aquests principis
siguin efectius.
D’altra banda, el Claustre de la UPC, reunit el 28 de maig de 2018 va aprovar una declaració
en defensa dels dret civils a Catalunya i Espanya.
Recentment, s’ha conegut l’acusació de la fiscalia als membres de la sindicatura electoral del
referèndum de l'1 d'octubre pels delictes de desobediència i usurpació de funcions, per als
quals se’ls demana penes de presó de fins a dos anys i nou mesos.
Els claustrals de la UPC
● Recordem que el nombre d’acadèmics encausats pel seu compromís polític continua
augmentant, entre altres: Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Toni Comin, Jordi Matas,
Marc Marsal, Josep Pagès, Mireia Boya, Tània Verge i Hèctor López Bofill;
● Entenem que els escrits d'acusació presentats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat
continuen en la línia de les acusacions presentades anteriorment contra ciutadans
catalans i ja desestimades per tribunals d’altres països europeu;
● Valorem la necessitat de traslladar a l'àmbit acadèmic internacional una petició de
solidaritat.

Text que se sotmet a votació
El Claustre sol·licita a l'òrgan (o òrgans) que pertoqui que traslladi(n) una petició de
pronunciament a les xarxes de què forma part la Universitat Politècnica de Catalunya
(llistades al final) per tal que llurs òrgans de direcció es solidaritzin amb els ciutadans catalans
represaliats per raons ideològiques, bo i demanant
● l'alliberament dels presos polítics i el respecte al seu dret de participació política, tal
com estableix la sentencia del Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg en
el cas Semir Güzel,
● la fi de la persecució contra els exiliats i altres represaliats,
● la fi de la ingerència dels poders de l’estat espanyol en el funcionament del Parlament
de Catalunya,
● el respecte per la llibertat acadèmica i pels membres de l'Acadèmia que es posen al
servei de la societat i de la democràcia,
● el respecte als drets humans i de la democràcia, especialment:
○ el lliure exercici del dret a l'autodeterminació,
○ el respecte a la llibertat d'expressió, i
○ el dret a protesta i manifestació.
Aliances i xarxes nacionals
•
•
•
•

Associació Catalana d'Universitats Públiques. ACUP
Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles. CRUE
Universia
Xarxa Vives d'Universitats

Aliances i xarxes internacionals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. AUIP
Consortium for Advanced Studies Abroad
Centro Interuniversitario de Desarrollo. CINDA
Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and
Research. CESAER
Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and
Research. CLUSTER
European University Association. EUA
Global University Network for Innovation. GUNI
MAGALHAES Network
Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica y
Universitaria en Latinoamérica y Europa. TELESCOPI
RedEmprendia
Réseau Méditerranéen des Écoles d'Ingénieurs. RMEI
Top Industrial Managers for Europe. TIMEUNITECH International
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