dilluns, 14 d’octubre de 2019

Indignació de l'ACUP per la situació que es viu a
Catalunya
Els rectors i les rectores expressen la seua solidaritat amb els
condemnats per l'1-O
COMUNICAT DELS RECTORS I LES RECTORES DE
LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES:

Descarregar imatge

"Som universitats públiques catalanes, institucions que
compartim el ferm convenciment que cal defensar el dret
a la llibertat d'expressió i a la confrontació d'idees. Amb
aquesta premissa, i davant l'excepcional situació política
que vivim a Catalunya, volem manifestar a l'opinió pública
quina
és
la
nostra
posició.
El dia 24 de març de 2018 els màxims responsables de
les universitats públiques catalanes vàrem emetre un
comunicat on manifestàvem el nostre profund malestar
pels empresonaments de diversos dirigents i càrrecs
polítics catalans i afirmàvem que privar aquestes persones de llibertat era un error i que hi havia altres vies per
afrontar
la
situació
que
viu
Catalunya.
Avui, dia 14 d'octubre de 2019, hem conegut la sentència judicial, i tal i com vàrem fer aquell dia volem reiterar
la nostra indignació per la situació que es viu a Catalunya, així com la nostra preocupació per les circumstàncies
personals
que
viuen
les
persones
afectades
per
la
sentència.
Com hem expressat en altres ocasions les universitats apostem, en tot moment, pel diàleg com a via de
resoldre els conflictes; un diàleg en el marc de la cultura de la pau i contrari a l'ús de qualsevol tipus de
violència. Fomentar el diàleg és una característica pròpia de la universitat, i la història ens demostra que és el
millor
camí
per
solucionar
els
conflictes
polítics
i
socials.
Les universitats som comunitats formades per persones amb una considerable diversitat ideològica, on totes les
idees i manifestacions tenen cabuda, fet que comporta que es generin diferents valoracions de la situació
actual. Constatem, però, novament, la necessitat que els problemes polítics passats, presents i futurs, es
resolguin per la via política i no acabin de forma sistemàtica en la via judicial.
En aquest sentit, fem una crida a tots els actors polítics a renovar els esforços per buscar al més ràpidament
possible una sortida al conflicte polític que vivim, que pugui ser assumida per una àmplia majoria de la
ciutadania catalana. Només mitjançant el reconeixement i el respecte de l'altre i del seu dret a defensar les
seues idees, sempre de forma democràtica i pacífica, podrem trobar el camí de sortida a un conflicte que en cap
cas hem de permetre que esdevingui crònic i pugui acabar causant fractures socials irreversibles.
Finalment, volem fer sentir a les persones afectades per la sentència, algunes de les quals estan o han estat
vinculades a les nostres universitats, la nostra solidaritat en aquests moments tan difícils per a elles i per a les
seues famílies i amistats."

