
 

 

Barcelona, a 2 de octubre de 2020 

 

Benvolgut Rector de la Universitat Pompeu Fabra, 

Li dirigim aquesta carta per expressar el nostre profund malestar per la publicació, a la 

pàgina web de la universitat de la qual vostè és el màxim representant, del text titulat 

“Reflexió de Jaume Casals, rector de la UPF, en relació a la inhabilitació del President 

Quim Torra”. 

Considerem que pronunciaments d’aquesta naturalesa excedeixen les funcions que li 

assigna la legislació vigent (art. 20.1 LOU), amb l’agreujant que el succés objecte de la 

mateixa, la inhabilitació de l’expresident de la Generalitat Joaquim Torra i Pla, és 

conseqüència del delicte de desobediència pel qual el Tribunal Suprem l’ha condemnat 

recentment. De la mateixa manera, lamentem que el seu escrit suposi una desviació, en 

tant que exerceix de treballador públic, dels principis d’objectivitat i imparcialitat que, 

segons defineix la nostra Constitució al seu article número 103, han de guiar el 

comportament de les Administracions públiques. 

Entenem, i així ho hem posat de relleu en diverses ocasions, que la neutralitat de les 

Administracions és un principi bàsic per garantir la convivència entre tots els ciutadans, 

i que en pro de la pluralitat i la diversitat ideològica, aquesta ha d’imperar a tota la 

comunitat universitària, així com a qualsevol altre estrat de la nostra societat. 

Per tot plegat, sol·licitem la immediata rectificació de les seves manifestacions i de la 

utilització clarament parcial de la pàgina web oficial de la Universitat per realitzar 

declaracions polítiques. Reiterem la nostra clara defensa del dret fonamental a la llibertat 

d’expressió que, com a ciutadà, ha de tenir preservat, però al mateix temps no podem 

cedir en la defensa de que les universitats, i en conseqüència, totes les eines que 

depenen d’aquestes, han ser emprades d’una manera neutra per no excloure a cap 

estudiant, professor o treballador. 

Atentament, 

Júlia Calvet 
Coordinadora de S’ha Acabat! UPF 


