
 

 

 

A l’atenció de la Rectora de la Universitat 

Autònoma de Barcelona 

 

Davant de la mostra fotogràfica “D’aquí i d’enllà”, inaugurada el passat 25 de setembre 

i exposada a la Biblioteca de Ciències Socials, a la Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General i a la Biblioteca d’Humanitats, l’associació S’HA ACABAT!, 

degudament constituïda al Directori de col·lectius de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, formula aquesta queixa pels motius següents: 

PRIMER.- Considerem que l’exposició, consistent en fotografies realitzades a 

Cerdanyola del Vallès i referents als fets delictius ocorreguts a inicis del mes d’octubre 

del 2017, els quals van comportar la condemna per sedició dels seus organitzadors, 

suposa una vulneració de la neutralitat ideològica exigida a l’espai universitari.  

Creiem, a més, que no hi ha arbitrarietat, sinó premeditació, a les dates escollides per 

portar-la a terme; les autoritats universitàries contribueixen d’aquesta manera a generar 

un clima favorable a unes determinades reivindicacions de signe ideològic i, per tant, no 

extensibles al conjunt de la comunitat universitària. 

SEGON.- Lamentem la reiteració d’accions i omissions que, directa o indirectament, 

atempten contra la pluralitat i la convivència entre estudiants amb diferents ideologies. 

Recordem a la Universitat Autònoma de Barcelona que, en la seva condició 

d’Administració pública, ha de vetllar, protegir i defensar els valores constitucionals. 

 

Per tot plegat, instem a la universitat a: 

o Explicar el protocol seguit a la concessió dels espais a l’agrupació AFOCER, que ha 

prestat el contingut exposat. 

 

o Informar sobre el cost de l’exposició (ocupació de l’espai públic, manteniment, 

col·locació i retirada, etc.). 

 

 

 



 

 

 

 

o Retirar de forma imminent l’exposició “D’aquí i d’enllà” de la Biblioteca de Ciències 

Socials, de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General i de la Biblioteca de 

d’Humanitats. 

 

o Abstenir-se, d’ara en endavant, de donar presència a l’espai universitari a 

manifestacions que suposin una vulneració del principi de neutralitat de les 

Administracions públiques. 

 

A Bellaterra, el 28 de septiembre de 2020 

 


