
 
 
 
 
 
 
La Junta de Govern del Col·legi manifesta el seu rotund desacord amb la sentència del 
Tribunal Suprem 
 
 
La Junta de Govern del Col·legi, lleial a les seves institucions i a la seva trajectòria de 
compromís amb l’educació i amb el país, des de la defensa i promoció de la llengua, la cultura, 
la història i els valors democràtics, volem manifestar la nostra disconformitat amb la recentment 
dictada sentència del Tribunal Suprem sobre el procés a Catalunya i els seus líders polítics. 
 
Durant els darrers anys una part molt significativa de la ciutadania de Catalunya ha reivindicat el 
legítim dret a decidir el seu futur, un moviment polític de caràcter essencialment pacífic que, 
sobretot, reclamava una resposta política democràtica. En un estat de dret el diàleg i l’acord 
polítics haurien de ser les claus que obren les portes que el Dret no gosa obrir. Lluny d’això, 
l’estat ha aplicat implacablement i restrictivament el Dret per cloure tots els panys. Ha dimitit de 
la política i, en fer-ho, ha afeblit la democràcia. 
 
L’1 d’octubre de 2017 va culminar, amb més o menys fortuna, una fase del procés, per damunt 
de tot pacífic, però malauradament va ser l’inici de la resposta de l’Estat que tots coneixem, en 
cap cas política. Una resposta basada en relats creats ad hoc, a bastament difosos i promoguts 
des de diferents àmbits, qui sap si per justificar la repressió, deontològicament més que 
qüestionables, el resultat de la qual van ser presos preventius (gairebé dos anys!), intervenció de 
la Generalitat i limitació de drets civils i polítics. 
 
La sentència dictada pel Tribunal Suprem ha posat un punt final, però no  resol res, ans al 
contrari. I segurament hi haurà molta gent que es preguntarà si es tracta d’una sentència judicial 
o d’un càstig. La resposta judicial ha estat privar de llibertat els líders polítics i civils que només 
van voler donar la veu a la ciutadania, en un exercici pacífic de democràcia. La resposta política 
encara l’esperem. 
 
Davant d’això la Junta de Govern del Col·legi manifestem el nostre desacord amb la sentència i 
reclamem la llibertat dels líders polítics i civils empresonats i el necessari coratge polític per 
donar respostes democràtiques a les reclamacions de la ciutadania. I, alhora, instem a 
reflexionar sobre la qualitat de la cultura democràtica, de l’acció política i de la deontologia 
comunicativa, per garantir el ple exercici dels drets i llibertats de la ciutadania, propi d’un 
veritable estat de dret. Perquè aquest és el llegat que deixarem. 
 
En paraules de Salvador Espriu: Ara he de callar,/ que no tinc prou força/ contra tant de mal. 
 
 
 
Junta de Govern 

Col·legi oficial de doctors i llicenciats en  
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
 
 
Barcelona, 14 d’octubre de 2019 
 
 


