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Moció acceptada per la Mesa del Claustre en la reunió del dia 17 de desembre de 2018.
Presentem sol·licitud d'ampliació de l'ordre del dia, d’acord amb els articles 13.2 i
del Reglament del Claustre de la UAB, per a la sessió convocada al desembre
d'enguany.
Els Estatuts de la UAB recullen en el seu article 3 els principis d'actuació que han
de regir la nostra Universitat, i que inclouen:
Article 3.1. Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de
Barcelona s'inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat
i solidaritat.
Article 3.2. És deure de totes les persones integrants de la comunitat
universitària, i en particular dels òrgans de govern, atenir-se i donar plena
efectivitat a aquests principis.
Article 3.4. Són principis especialment proclamats i garantits:
La llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la llibertat
d'expressió i de reunió dins dels recintes i campus de la universitat.
d) L'orientació de la docència, la recerca i l'activitat universitària vers la cultura
de la pau, el respecte dels drets humans, el progrés social, el respecte
del medi ambient i el desenvolupament sostenible i la renúncia explícita a la
recerca orientada directament a finalitats militars.

a)

Així mateix, en l'article 4 sobre les finalitats de la UAB es recull:
Article 4.g. Fomentar el pensament crític, l'esperit emprenedor i la cultura de la
llibertat i el pluralisme, així com l'educació en els valors cívics i socials propis
d'una societat democràtica.
En l'actual situació política de la relació entre Catalunya i Espanya, els
sotasignants creiem que la nostra Universitat no pot romandre en silenci i ha
de denunciar la instrumentalització del poder judicial per a perseguir dirigents
polítics i d'associacions socials, fet que està obstruint greument els drets
d'aquests càrrecs electes i de la ciutadania que representen.
Entre els presos polítics i exiliats hi ha membres de la comunitat UAB: l'Anna
Gabriel, personal docent investigador, exiliada a Suïssa; la Clara Ponsatí, exestudiant, exiliada a Escòcia; la Carme Forcadell, ex-estudiant de la UAB, en presó
preventiva; en Jordi Cuixart, ex-estudiant, en presó preventiva; en Jordi Sànchez,
ex-personal docent investigador, en presó preventiva; en Josep Rull, ex-estudiant,
en presó preventiva; l'Oriol Junqueras, personal docent investigador, en presó
preventiva; en Raül Romeva, ex-personal docent investigador, en presó
preventiva.
És per això que, les persones sotasignants fem la petició que s'inclogui com un
punt addicional a l'ordre del dia, i es sotmeti a votació la següent proposta:
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"El Claustre de la UAB dona suport al Manifest per la llibertat dels presos
polítics catalans del 3 de maig de 2018 presentat per UABxRepública".

Manifest per la llibertat dels presos polítics catalans.
El 16 d'octubre del 2017 foren detinguts Jordi Cuixart i Jordi Sanchez. Encara
romanen en presó preventiva. Disset dies més tard, el 2 de novembre, la jutge de
l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar presó per a vuit consellers del Govern
català cessat i el vicepresident Oriol Junqueras, professor de la UAB en comissió de
serveis. Mig any desprès, continua l'exili del President, conselleres i consellers, i la
privació de llibertat de l'anterior Presidenta del Parlament i altres membres del Govern
sota acusacions com ara rebel·lió i sedició. Incomodi o no l'expressió, són presos
polítics. Es tracta d'un abús de poder escandalós, impropi d'un estat democràtic. l en
aquest context d'excepcionalitat, sobta la manca de resposta, la tebior o la indiferència
de

les

autoritats

universitàries

catalanes.

Aquesta

actitud

constitueix

un

abandonament del compromís cívic que ha de caracteritzar la Universitat.
La Universitat, des dels seus orígens, ha incorporat al seu funcionament els valors de
l'autonomia i la llibertat. Autonomia respecte als poders

econòmics,

polítics

o

religiosos; i llibertat de pensament, de creació i d'expressió intel·lectual. Quan no
garanteix aquests principis o els deixa de banda, la Universitat no pot complir la seva
funció social bàsica: generar, transferir i compartir coneixements socialment útils. Ni
el pensament crític, ni la ciència poden desenvolupar-se plenament sense un marc de
llibertats institucionals favorable. Per això, la Universitat veu la seva identitat
desdibuixada quan el lliure debat d'idees és coartat o quan, al seu voltant, les llibertats
i els drets democràtics més elementals retrocedeixen.
La UAB no és una excepció. Tot el contrari. La seva fundació, ara fa 50 anys, va
coincidir amb el maig francès, la primavera de Praga o les lluites pacifistes i pels
drets civils als Estats Units. El ferm compromís d'aquesta Universitat amb els valors
de la llibertat, la justícia i la democràcia va quedar establert el 15 de març del 1975
-amb el dictador encara viu- amb l'aprovació del que es va conèixer com el
"Manifest de Bellaterra“. Era el primer document públic des de la fi de la guerra
civil en el que es reivindicava una universitat autònoma, democràtica i socialment
responsable. Entre els principis inspiradors d'aquell manifest hi figuraven la
reivindicació "d'una societat democràtica i lliure tendent a la superació de les
divisions socials", i la concepció de la Universitat com "un organisme públic i
popular amb autogestió interna i amb control d'aquesta autogestió per part de la
societat". També, després d'afirmar el dret a l'autodeterminació,el manifest
reclamava una "Universitat nacional catalana". Amb el llenguatge propi del context
de la lluita antifranquista del moment, el "Manifest de Bellaterra" sintetitzava una
voluntat de radicalitat democràtica que avui és encara plenament vigent i que de cap
manera podem negligir o ignorar.
No hi ha equidistància possible entre el poder arbitrari i les víctimes d'aquest poder.
No hi pot haver silenci davant de la repressió i l'erosió de les llibertats i els drets civils.
Quan demanem la llibertat immediata dels presos polítics, no som davant una
reivindicació partidista que pugui entrar en contradicció amb la necessària pluralitat

ideològica d'una institució complexa com la UAB. És una demanda cívica àmpliament
majoritària en la societat catalana, que s'identifica amb la defensa de les llibertats
individuals i col·lectives fonamentals. Defensa que, inevitablement, comporta el rebuig
i la denúncia de qualsevol abús de poder contra els drets humans, exercit per raons
ideològiques, de gènere, de cultura, de religió o d'origen geogràfic.
Per tot això:
>" Reclamem la immediata posada en llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart,
Jordi Sanchez, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull,
Carme Bassa i Raül Romeva, molts d'ells vinculats estretament a la nostra
universitat.
>"

Reclamem l'immediat cessament de la injusta persecució judicial dels
exiliats
Anna Gabriel, Lluís Puig, Marta Rovira, Toni Comin, Meritxell Serret,
Carles Puigdemont i Clara Ponsatí.

>" l exigim un posicionament clar i inequívoc del nostre Rectorat i de la resta
d'autoritats

universitàries

catalanes

contra

la

injustícia

l'arbitrària

instrumentalització de la legalitat per mantenir en presó preventiva líders
socials i polítics catalans, obstruint greument els seus drets com a ciutadans
i/o càrrecs electes.
Bellaterra, 2 de maig de 2018
Col·lectiu per la República UAB
2
Responsabilitat civil
27+

Moció acceptada per la Mesa del Claustre en la reunió del dia 3 de desembre de 2018.
Aquesta proposta d’ampliació de l’ordre del dia de la sessió del Claustre ha estat
presentada a la Mesa del Claustre en diferents grups de signants i amb
argumentacions diferents, que s’inclouen com a “Argumentació primera” i
“Argumentació segona”.
Presentem sol·licitud d'ampliació de l'ordre del dia, d'acord amb els articles
13.2 i 14.1 del Reglament del Claustre de la UAB, per a la sessió convocada al
desembre d'engany.
Argumentació primera:
Cal recordar que l 'ex-equip de govern de la UAB va iniciar accions judicials que
van portar a la criminalització de les mobilitzacions a favor de la implementació
de les resolucions del Claustre del març del 2013. Aquesta criminalització ha
comportat que 27 persones dels 3 estaments de la UAB estiguin fent front a un
procés on la fiscalia demana penes que sumen, aproximadament 325 anys de
presó per unes mobilitzacions no violentes. A les persones encausades se'ls
demanen entre 11 i 14 anys de presó. La UAB reclamava també una
compensació econòmica d'aproximadament de 380.000€, dels quals només en
va poder justificar poc més de 11.000€. L'actual equip de govern ja va retirar a
la UAB, com a institució, de la acusació particular. Donada l'acusació tan
absolutament desproporcionada, i per evidenciar el nivell de rebuig del Claustre
cap a qualsevol tipus de repressió, en aquest cas social i sindical, presentem la
següent proposta de resolució:
Argumentació segona:
Actualment, la comunitat universitària de la UAB, coincidint amb el seu 5Oè

aniversari, està patint el pitjor episodi repressiu de la seva història. La UAB havia
estat un laboratori d'idees, de projectes de polítiques de progrés i de modernitat.
Però avui sembla haver-se convertit en un laboratori de repressió. Una repressió
a 3 nivells, polític, social i sindical:
A nivell sindical, dos membres dels Comitès d'Empresa de personal docent i del
PAS s'enfronten a una acusació que els hi demana 11 anys i mig de presó, per
participar en una roda de premsa.
A nivell social, 25 persones ex-estudiants estan imputats en el cas 27 i + amb
sol·licitud d'entre 11 i 14 anys de presó per la tancada pacífica a l'edifici del rectorat
la primavera del 2013. I, també, 12 persones estudiants s'enfronten a sol·licituds
de multes, ordres d'allunyament i penes de presó d'entre 3 i 8 anys, per ultratge
a la bandera i delictes d'odi.
A nivell de repressió política: l'Anna, personal docent investigador, exiliada a
Suïssa; la Clara, ex-estudiant, exiliada a Escòcia; la Carme, ex-estudiant de la UAB,
en presó preventiva; en Jordi, ex-estudiant, en presó preventiva; en Jordi, expersonal docent investigador, en presó preventiva; en Josep, ex-estudiant, en
presó preventiva; l'Oriol, personal docent investigador, en presó preventiva; en
Raül, ex-personal docent investigador, en presó preventiva i en Santi, exestudiant, pendent de judici.
Un total de 48 persones de la nostra comunitat s'enfronten a sol·licituds de
penes d'aproximadament 550 anys de presó per part de fiscalia (acusacions
particulars a part) unes xifres que cal considerar esgarrifoses...
És per això que, les persones sotasignants, presentem la següent proposta de
resolució:
El Claustre, màxima representació de la comunitat universitària, te l'obligació de
posicionar-se clarament i desmarcar-se de forma contundent, de qualsevol tipus
de repressió, ja sigui en l'àmbit polític, social o sindical. El suport, cobertura o
indiferència envers a la repressió s'ha de mantenir fora dels nostre Campus. I la
UAB, en aquesta lluita contra la repressió de les llibertats cíviques, polítiques,
socials i de ciutadania, col·lectives i individuals, ha de ser estendard, referent i
vanguàrdia.
Cal recordar que l'ex-equip de govern de la UAB va iniciar accions judicials que
van portar a la criminalització de les mobilitzacions a favor de la implementació
de les resolucions del Claustre del març del 2013. Aquesta criminalització ha
comportat que 27 persones dels 3 estaments de la UAB estiguin fent front a un
procés on la fiscalia demana penes que sumen, aproximadament 325 anys de
presó per unes mobilitzacions no violentes. A les persones encausades se'ls
demanen entre 11 i 14 anys de presó. La UAB reclamava també una compensació
econòmica d'aproximadament de 380.000€, dels quals només en va poder
justificar poc més de 11.000€. L'actual equip de govern ja va retirar a la UAB,
com a institució, de la acusació particular. Donada l'acusació tan absolutament
desproporcionada, i per evidenciar el nivell de rebuig del Claustre cap a
qualsevol tipus de repressió, en aquest cas social i sindical, presentem la següent
proposta de resolució:
Proposta C.12.2018/2. Responsabilitat civil 27+
"El Claustre de la UAB insta a l'equip de govern, com a representació
executiva de la UAB, a renunciar a la reclamació econòmica de
responsabilitat civil a les persones encausades en el conegut com a cas
dels 27 i més i donar-ne trasllat al jutjat pertinent i fiscalia".

