Benvolgudes i benvolguts membres claustrals i no claustrals de la Universitat de Lleida,
Com a participant del grup impulsor d’aquesta iniciativa, voldria presentar-vos la
Declaració per la llibertat dels presos polítics i contra la judicialització de la política
catalana. Es tracta d’una declaració que hem preparat entre companys i companyes de
tots els col·lectius de la Universitat de Lleida, d'ideologies polítiques diverses però
convençuts que des de la universitats no podem guardar silenci davant la vulneració de
drets fonamentals. Deixeu-me que us la contextualitzi:
•

El 26 de setembre de 2017, davant tota una sèrie d’esdeveniments que s’havien anat
succeint fins al moment, a través dels quals el Govern de l’Estat espanyol havia activat
un conjunt d’actuacions que coartaven l’exercici de les institucions d’autogovern de
Catalunya i vulneraven llibertats i drets individuals i col·lectius, aquest mateix òrgan, el
Claustre de la Universitat de Lleida, en sessió extraordinària va aprovar una declaració
en que:
o Vam denunciar i condemnar la detenció i la imputació de càrrecs penals a persones
que complien l’encàrrec del Parlament d’organitzar el referèndum de l’1 d’octubre.
No eren els membres del govern, encara, eren majoritàriament funcionàries i
treballador públics!
o Vam condemnar l’ús de la intimidació i l’arbitrarietat com a eines de substitució i
supressió del debat polític. I, tot i ser abans de l’1-O, ja vam considerar que el
desplegament de forces policials ens semblava desproporcionat i que no
serviria per a resoldre el conflicte polític existent. I tant que ho va ser, de
desproporcionat!! Quina vergonya!! Quina impotència!! I quin tracte més
esbiaixat estan rebent encara avui aquestes actuacions tan indecents!!
o Vam rebutjar qualsevol intent d’impulsar processos judicials generalitzats. Què
visionaris!! Fixeu-vos on ens trobem avui: amb el govern assegut al banc dels
acusats. Un govern legítimament escollit pel poble català i il·legítimament
destituït per una aplicació creativa del tristament famós article 155. I no
només són els membres del govern, són també infinitat d’autoritats, càrrecs
públics i persones anònimes que el que han fet és defensar els seus drets de
la manera que han pogut i sabut. I no em vull oblidar dels que han decidit
exiliar-se per tal de no veure trepitjats els seus drets.
o També vam ratificar l’acord del Claustre de la UdL de 30 de maig de 2014, en que
ja donàvem suport al dret del poble català a decidir lliurement i democràtica el seu
futur col·lectiu i, per tant, donàvem suport al referèndum del dia 1 d’octubre de 2017
com a eina per a exercir aquell dret.

•

Aquella declaració es va aprovar amb 79 vots a favor, 23 en contra, 9 abstencions i 3
vots nuls. Després de l’aprovació d’aquesta declaració per part del Claustre de 26 de
setembre de 2017 va passar el que va passar. La repressió que hem viscut des de
llavors ha superat amb escreix tots els temors que vam identificar i intentar reflectir a la
declaració però què curts que ens vam quedar...!
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•

El que ha passat des de llavors ha estat una barreja d’incredulitat, d’impotència, de
vergonya, d’injustícia, d’indignació però també de divisió, de por, de desorganització,
de dubte... Tot això és el que aconsegueix la repressió organitzada i sistematitzada.

•

Tanmateix, emmirallar-nos en altres universitats públiques i en companyes i companys
més forts va fer que al voltant de les dates del darrer claustre ordinari, de 30 de
novembre de 2018, sorgissin correus a la llista UdL-Info que s’anaven desvetllant de
l’estat de resignació en el que ens trobàvem. Textos que reclamaven un posicionament
institucional de la nostra universitat, tal com ja havíem fet el 30 de maig de 2014, quan
el claustre va donar suport al dret del poble català per decidir lliurement i democràtica
el seu futur col·lectiu, i tal com ja havíem fet el 26 de setembre de 2017. No tenia
encara més sentit fer-ho ara, quan ja s’havien complert els pitjors vaticinis i
també els que ni ens podíem arribar a imaginar?? Quin sentit tenia restar ara en
silenci institucional??

•

Perquè la Universitat de Lleida té un deure amb la societat. Està escrit i consignat en
els seus estatuts. En l’article 3r del seu Títol Preliminar, els estatuts de la UdL diuen
que, en el desenvolupament de les seues activitats, la UdL es regeix per principis com
b) el foment del compromís social i participatiu per a la millora de la societat; h)
la promoció dels drets humans, de la pau (també del respecte al medi ambient);
i) La promoció de l’educació en valors com a part integral del procés
d’aprenentatge i formació i l’estímul de la transmissió de valors de llibertat,
justícia, igualtat, responsabilitat, solidaritat, participació i ciutadania plena.

•

Quin missatge estaríem donant com a institució als nostres propis alumnes si no
prenem partit? Quina imatge estaríem projectant a la societat si ens quedem
muts davant del que està passant? ¿Com podem restar impassibles quan ahir va
començar el judici de la vergonya, el judici de l’arbitrarietat, el judici del biaix repressor
a polítics que portaven la celebració d’un referèndum als seus programes electorals?
Jutjar l’exercici de responsabilitat d’aquests polítics vers els seus votants és el mateix
que jutjar tota la ciutadania que els va votar legítimament i que, amb el seu vot, els va
exigir que complissin el programa electoral pel qual havien estat votats
majoritàriament.

•

Com podem, ni per un moment, deixar de qüestionar-nos el que està passant?
¿On s’és vist que el Gobierno un país no vulgui ni escoltar ni atendre més de 2 milions
dels seus ciutadans? És més, ¿on s’és vist que es vulnerin tan impunement els drets i
les llibertats de tants ciutadans europeus i l’Europa institucional no es manifesti? ¿Que
no tenen principis? Doncs a la UdL sí que en tenim, de principis. Estan al títol
preliminar. I no ens els volem quedar per a nosaltres sols, no volem que siguin paper
mullat. Cal que els exercim!
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•

I avui podem començar a exercir-los aprovant aquesta declaració. Una declaració feta
conjuntament entre els 3 col·lectius de la universitat: l’estudiantat, el PAS i el PDI.
Col·lectius que ens hem reunit de forma espontània a partir dels correus intercanviats
a la llista UdL-Info el mes de novembre passat. Una declaració inclusiva, basada en
els valors que defensa i promou la Universitat de Lleida. Una declaració que té la
voluntat de sumar persones de sensibilitats polítiques diferents en la defensa del que
és fonamental en una societat democràtica: els drets humans. Us demanaria que
l'escoltéssiu i la llegíssiu amb atenció, intentant anar més enllà de les vostres opcions
polítiques perquè l'únic que hi proclamem i exigim és la justícia i la llibertat. Una
declaració que pot servir de base per a la reflexió individual i col·lectiva i per al foment
del compromís social i participatiu per a la millora de la societat (us en recordeu
de l’article 3 dels estatus?). D’altra banda, declaracions equivalents han estat ja
aprovades pels claustres de les principals universitats d’aquest país. ¿No creieu que
cal afegir-hi la veu institucional de la Universitat de Lleida?

•

Si bé presentem aquesta declaració per a ser aprovada al Claustre, en tant que màxim
òrgan representatiu de la UdL, també vam pensar que seria molt convenient permetre
que la resta de comunitat no claustral es pogués fer seva la Declaració. Aprofito per
celebrar la presència dels membres de la UdL no claustrals que avui ens acompanyen.
És per aquest motiu que vam publicar el web udlpeldretscivils.cat. I podem dir plens
d’orgull que, a manca d’un darrer filtratge més exhaustiu, la Declaració per la llibertat
dels presos polítics i contra la judicialització de la política catalana havia rebut,
fins a data d’ahir a les 21:00h, un total de 462 adhesions corresponents a 174
membres del col·lectiu PDI, 161 membres del col·lectiu estudiants i 127 membres del
col·lectiu PAS. Moltes gràcies a tots per la vostra participació!!
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