
 

Barcelona, 1 d’octubre de 2020 
 

Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells 
Conseller d’Empresa i Coneixement 
Generalitat de Catalunya  
 

 
Benvolgut Senyor,  
 
Ens dirigim a vostè des del col·lectiu Universitaris per la Convivència per expressar-li el nostre rebuig i 
formular la nostra protesta per les paraules que va pronunciar el dia 30 de setembre d’enguany en l'acte 
d'inauguració oficial del curs acadèmic a Catalunya celebrat a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Ens referim concretament a aquestes paraules: 
 

A aquest caràcter insòlit de l’acte d’avui s’hi afegeix la inhabilitació del molt Honorable president 
Joaquim Torra [...]. Penso que és una desproporció com a tal amb relació al suposat acte de 
desobediència; em sembla un acte desproporcionat [...]. La sentència és un precedent inquietant 
de cara al futur. Si no vaig errat, em sembla que el president Joaquim Torra és el president de 
Catalunya sinó dels que més vot popular té des del punt de vista de la legitimitat democràtica.[...]. 
Diré que no hi ha cap altre que tingui un nombre de vot absolut tan elevat. Això és inquietant 
perquè sembla que el missatge que es dóna als catalans és: podeu votar el que vulgueu que a l’hora 
de la veritat nosaltres fem i desfem també com volem. 

 
No és l’objectiu d’aquesta carta rebatre les seves nocions de democràcia, tal com es reflecteixen en les seves 
paraules, però costa no contestar-li que des de la consolidació de l'Estat Constitucional ningú no dubta que 
no hi ha democràcia sense respecte a la llei. 
 
Les seves paraules van ser un pronunciament polític partidista que no te cabuda en l’acte universitari on va 
ser convidat. Vostè va ser convidat com a membre del govern de la Generalitat que representa a tots els 
catalans, no només a aquells que pensen com vostè. D’altra banda, Sr. Tremosa, vostè és un professor 
universitari i per tant un funcionari públic, la qual cosa l’obliga de manera molt especial a preservar la 
neutralitat de les institucions.  
 
Ens dol que des del govern de la Generalitat es continuï incidint en la divisió de la societat catalana, que és 
tan dolorosa i ens ha fet tant mal, mitjançant les plataformes que el poder els hi proporciona. Aquesta 
conducta és reprovable.  
 
Per tot l'anterior, li demanem que no torni a utilitzar la universitat per expressar les seves opinions 
polítiques, a les que té dret com a persona individual, però no en representació de l’autoritat que li dóna el 
seu càrrec. 
 
Atentament, 
 
Isabel Fernández Alonso 
Jorge Calero 
Chantal Moll de Alba 
 
 


