
 

Barcelona, 1 d’octubre de 2020 
 
Sr. Ramon Carbonell Santacana 
President del Consell Social 
Universitat Politècnica 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), universitat en la qual vostè ostenta el càrrec de president del Consell Social. Ens referim 
concretament a aquestes paraules: 
 

Avui hauria de presidir l'acte el president Torra, elegit pel nostre parlament, però el tribunal 
suprem espanyol li ha impedit per mantenir una pancarta en què s'expressava lliurement. Com 
universitaris, hem de defensar la llibertat d'expressió i apostar sempre pel diàleg per la resolució 
de conflictes, especialment els que són de naturalesa política. 

 
Les seves paraules són impròpies per partida doble. En primer lloc, perquè vostè presideix un organisme 
universitari públic, el Consell Social de la UPC, que té com a missió servir d'enllaç entre la universitat i la 
societat pel benefici d’ambdues. En la mesura en què el consell social representa la participació de la 
societat en la universitat, i amb més motiu atès que es tracta d’una societat clarament dividida i enfrontada, 
el seu compromís com intermediari li exigeix que en cap manera manifesti les seves opinions personals de 
caràcter polític utilitzant el seu càrrec com a tribuna.  
 
En segon lloc, perquè el contingut de les seves paraules és contrari a la veritat. Ens sembla inconcebible 
que en un context universitari es falsegin així els fets. La raó de la inhabilitació del president Torra, com 
vostè molt bé sap, és la desobediència a complir l’ordre de la Junta Electoral Central, com a màxima 
autoritat electoral, que li va ordenar retirar la pancarta. La Fiscalia el va acusar i el TSJC el va condemnar 
a la pena d'inhabilitació en aplicació de l'article 410.1 del Codi Penal que regula la desobediència a les 
resolucions de les autoritats superiors. 
 
La seva declaració política és una deslleialtat i un abús de poder perquè la realitza des d'una institució que 
té la funció d'educar tot preservant la llibertat, tal com vostè mateix diu, però que en aquest cas vostè l’ha 
exercit passant per damunt de la llibertat dels altres que no opinem com vostè. 
 
Per tot l’anterior, li demanem que no torni a utilitzar la plataforma de la qual disposa com a president del 
Consell Social de la UPC per expressar les seves opinions personals, a les que té dret com a individu, però 
en cap manera com a representant de la societat en un organisme tan rellevant dins de la universitat.  
 
Atentament, 
 
Isabel Fernández Alonso 
Jorge Calero 
Chantal Moll de Alba 


