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VÍDEO Alumnes de la URV
acampen a la universitat per
reclamar democràcia
Una cinquantena de joves estan passant la nit al costat de l'edifici de la Facultat
de Ciències de l'Educació i Psicologia
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=eb8MsHjQ0mI
?Una cinquantena d'alumnes de la URV estan acampant al costat de l'edifici de la Facultat de
Ciències de l'Educació i Psicologia al Campus Sescelades. Els joves han portat a terme aquesta
mesura per reclamar democràcia i denunciar les accions repressives que està portant a terme
l'estat cap al poble català i alhora, per escalfar motors de cara a la vaga per l'1-O.
Roger González, portaveu de l'Assemblea d'Educació i Psicologia de la URV, ha explicat a
NacióTarragona que aquesta acció dels estudiants té dos objectius bàsics. Per una banda, aquesta
ocupació simbòlica serveix com a punt de trobada d'alumnes de diferents campus i que els servirà
per unir lluites i per l'altra, per demostrar al rectorat que no estan d'acord amb la seva postura de
no cedir espais per a la votació de l'1-O i no desobeir a les autoritats espanyoles.
El rector de la URV, Josep Anton Ferré, va explicar a NacióTarragona que la decisió de no cedir
espais s'havia pres per no posar en perill ni la institució ni el seu càrrec
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23773/urv/no/cedeix/espais/votar/1o/no/posar/perill/institucio) . Ferré també va destacar que en una reunió amb el Govern li va
demanar si estarien disposats a cedir els espais per a la votació, com en tots els comicis, i ell va
preguntar que si aquesta demanada es faria arribar a totes les universitats. Segons Ferré, la
resposta va ser que no, que a les de Barcelona no feia falta perquè tenien molts espais i que a
Lleida tampoc perquè n'hi ha altres de locals. Després d'escoltar els arguments del Govern s'hi
va negar.
González considera que el rector hauria d'haver fet un pas endavant i encara amb més motiu
perquè l'Ajuntament no n'ha cedit cap local. Segons l'alumne, la universitat té una capacitat
geogràfica ideal i assegura que "és un error el fet de no permetre la llibertat d'expressió de la gent".
En aquest sentit, ha afegit que els consta que hi ha rectorats, com a la Universitat de Girona, que
han posat a disposició del referèndum les seves facultats i "que ha proposat fer vaga indefinida
fins que no es resolgui la qüestió". "Aquí no tenim res d'això", lamenta.
A banda, tot i reconèixer que degans i professors els donen suport, els alumnes consideren que
la decisió presa pel rectorat és unilateral i que no s'ha consultat amb la comunitat universitària -ni
alumnes ni professors ni degans-.
Per demà al matí, els alumnes han preparat un esmorzar popular, una taula rodona en la qual hi
participaran un advocat i diferents professors i un acústic a càrrec del cantant de Gertrudis. Cap a
les 12 h del migdia, en columna, es dirigiran cap al Campus Catalunya per començar la vaga
universitària conjunta.
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