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Benvolguts/es companys/es, 

el Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, com a mostra de rebuig total, 

contundent i sense miraments a les mesures implantades d’índole universitària que 

afecten tant l’estudiantat, com el Personal Docent i Investigador i el Personal 

d’Administració i Serveis, donem suport a la vaga convocada per la Plataforma 

Unitària en Defensa de la Universitat Pública pel proper dijous 11 d’octubre. 

Així doncs, el Consell d’Estudiants de la URV, prenent consciència de la necessitat de 

fer un acte reivindicatiu per tal de lluitar pels nostres interessos, i tenint present que 

la vaga també és recolzada pel PDI i PAS, encoratja l’estudiantat de la Universitat 

Rovira i Virgili a participar a la vaga estudiantil per fer palesa la responsabilitat 

comú de fer front als atacs constants a la integritat de l’educació pública.  

A més, el CEURV manifesta la seva OPOSICIÓ a: 

·L’increment de preus públics a la Universitat, que ha comportat i 

comportarà la impossibilitat, per part de molts estudiants, de mantenir-se a la 

Universitat o, fins i tot, d’accedir a ella.  

·La insuficiència flagrant del sistema de beques actual pels estudiants 

universitaris, situació que s’agreuja amb els nous sistemes d’atorgament de 

beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i de la Generalitat de 

Catalunya.  

·El perill d’abandonament dels estudis que corren molts estudiants degut a 

l’enduriment dels requisits per gaudir de beca. 

·El canvi en la governança del sistema universitari de Catalunya, que 

impedirà que els estudiants accedeixin als òrgans de govern de les 

Universitats, en els quals la Generalitat guanyarà molt de pes. 
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·La decisió del Govern de l’Estat a disminuir en un 50% la partida 

destinada a beques ERASMUS, que sumada a les declaracions de la Comissió 

Europea afirmant que no té prous diners per fer front al pagament de les 

beques Erasmus per problemes de tresoreria, es posen en risc les possibilitats 

de molts estudiants per anar a estudiar a l’estranger durant el curs vinent.  

Així doncs, animem a tots els estudiants a participar a la jornada reivindicativa dels 

nostres drets que tindrà lloc el proper dia 11 d’octubre. No obstant això, convidem a 

tothom que participi d'aquesta jornada ho faci de forma pacífica, per donar encara 

més força al missatge que cal transmetre: 

Volem una universitat pública de qualitat! 

 

A Tarragona, 8 d’octubre de 2012 

 

Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

 

 


