MANIFEST D’UNIVERSITATS
PER LA REPÚBLICA
Les persones sotasignades, membres dels tres col·lectius de
les universitats públiques catalanes —estudiants, personal
docent i investigador i personal d’administració i serveis—,
manifestem:
a) Que estem preocupades davant el conflicte polític obert amb
l’Estat espanyol com a conseqüència dels punts següents:
• El no-reconeixement del dret a decidir,
• La imputació dels càrrecs electes per haver dut a terme allò
que les urnes de manera majoritària han legitimat,
• Les amenaces proferides en cas que el Parlament de
Catalunya aprovi les lleis que ens permetin realitzar un
referèndum en què els catalans i les catalanes puguem
decidir el futur polític del nostre país,
• Les polítiques recentralitzadores envers la nostra cultura i
el nostre poble,
• La judicialització de la política que observem quan s’utilitza
el poder judicial amb finalitats clarament polítiques,
• En definitiva, la greu degradació de la qualitat democràtica
de l’Estat espanyol;

b) Que som conscients, també, de la rellevància del moment
polític que viu el nostre país, i de les aportacions que podem
fer des de les universitats catalanes;
c) Que entenem la universitat pública com a generadora de
coneixement, de pensament crític i de propostes des de
diferents perspectives i àmbits d’actuació: polític, cultural,
econòmic, etc.;
d) Que estem convençudes que les universitats catalanes no
poden romandre al marge del debat social i polític. Aquest debat,
que ha estat generat per les reivindicacions i mobilitzacions
socials multitudinàries a favor del dret a decidir i la construcció
d’una societat més justa i igualitària, fa necessària una
implicació i contribució més activa de tots els agents socials de
tots els àmbits de la nostra societat: des de l’associacionisme
i els moviments socials, passant per la comunitat educativa,
la sanitat, fins als moviments i plataformes ecologistes i en
defensa del territori, del dret a l’habitatge, contra la pobresa
energètica, etc. Així doncs, formem part d’un context polític,
amb unes problemàtiques socials que han generat un debat
permanent, en el qual també hem de participar de manera
molt activa les universitats, com ha passat en altres moments
de gran transcendència política de la nostra història;
e) Que estem decidides a promoure un espai que aglutini,
depassant els límits de les nostres possibles militàncies
polítiques i sindicals, totes aquelles persones que defensin,
de manera explícita i clara, el dret del poble català a decidir
democràticament el seu futur; un espai que formi una xarxa
social transversal i oberta, organitzada en espais de defensa
de les llibertats i els drets democràtics fonamentals, tant

individuals com col·lectius, que defineixen les societats
democràtiques.
És per tot això que ens CONSTITUÏM en Universitats per la
República, moviment que considera:
• Legítim i inapel·lable l’exercici del dret a decidir mitjançant
un referèndum d’autodeterminació, eina indispensable que
ha reclamat el nostre poble de manera democràtica, tant a
les urnes com als carrers,
• I un dret irrenunciable l’aplicació del seu resultat o, en el seu
defecte, el que emani de la sobirania popular, representada
per tots els catalans i catalanes i el Parlament de Catalunya,
amb l’objectiu d’ajudar a fer possible la voluntat del nostre
poble, palesada darrerament amb el Pacte Nacional
pel Referèndum, i ens comprometem a estar actives i
mobilitzades per a defensar-la.

https://universitatsxrepublica.cat/

