
 

 

 

Nota de premsa 

Des del 20 de setembre, el moviment estudiantil s’ha activat per denunciar la repressió del govern espanyol en 
forma de detencions polítiques, atacs contra les llibertats i drets fonamentals i sobretot, pel bloqueig financer que 
està asfixiant el sistema universitari català. És per això que el 23 de setembre, el 90% del sistema universitari català 
liderat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques es va reunir a la Universitat Pompeu Fabra on va emetre un 
comunicat que denunciava públicament la intervenció i bloqueig financer, sense comunicació prèvia del Ministerio 
de Hacienda, que està patint vulnerant l’autonomia universitària a més d’atacar directament l’honorabilitat i la 
qualitat del mateix sistema universitari català.  
 
Durant aquest mes, el moviment estudiantil ha demanat reiteradament la retirada de la intervenció financera i ha 
denunciat la vulneració dels drets i les llibertats fonamentals de la societat catalana. El 21 d’octubre el Consell de 
Ministres anuncia l’acord per sol·licitar al Senat l’obertura del procediment per aplicar l’article 155 de la constitució 
espanyola. Entres d’altres mesures sol·licita destituir el Govern de la Generalitat escollit democràticament i 
intervenir les institucions catalanes deixant en suspensió de facto l’autonomia de Catalunya.  
 
Creiem que aquesta agressió és totalment injustificada. Defensem la universitat com a generadora de coneixement, 
de pensament crític i de propostes des de diferents perspectives i àmbits d’actuació: polític, cultural, econòmic i 
social; defensora dels valors de la llibertat d’expressió, diversitat i respecte als drets humans. La comunitat 
universitària estudiantil no pot permetre que la societat catalana pateixi la suspensió de l’autonomia de les 
institucions catalanes.  
 
 És per això què: 
 
-Ens adherim a la vaga estudiantil del pròxim dijous 26 d’octubre reclamant la suspensió de l’activació de l’article 
155 de la constitució espanyola i la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya i Òmnium Cultural respectivament.  
 
-No acceptem la decisió del Consell de Ministres del Govern de l’Estat i cridem al diàleg, a la defensa de l’autogovern 
de Catalunya i de les seves institucions escollides democràticament. Mentre no es retiri el procés d’aplicació de 
l’article del 155 seguirem mobilitzant-nos al carrer, en defensa del nostre sistema universitari català en particular i, 
sobretot, de les institucions catalanes.  
 
-No reconeixerem cap figura governamental que no hagi estat escollida democràticament pel poble de Catalunya.  
 
-Instem als Rectorats i Deganats del sistema universitari català que faciliti l’assistència mitjançant la no assistència 
obligatòria i la suspensió de les activitats avaluables en les convocatòries que esdevinguin la pròxima setmana des 
del moviment estudiantil, en especial la convocatòria de vaga el dijous 26 d’octubre i les mobilitzacions de divendres 
27 d’octubre.  
 
-Garantim que tots aquells membres de la comunitat universitària que no es vulguin adherir a la convocatòria puguin 
exercir el seu lliure dret en l’educació tal i com defensa sempre el Consell d’Estudiants. Demanem doncs, que 
aquestes classes que es puguin dur a terme no s’avanci temari i serveixin com a aprofundiment i/o repàs del temari 
donat. 
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