
COMUNICAT DE L'ASSEMBLEA DE LA URV SOBRE LA 
CENSURA AL MOVIMENT UNIVERSITARI

Durant les últimes setmanes i al llarg d'aquest curs l'equip directiu de la universitat 
ha posat les màximes traves possibles perquè l'Assemblea de la Universitat Rovira 
i Virgili no pugui complir el seu objectiu d'esdevenir una assemblea general que 
aglutini tots els sectors de la comunitat universitària. 

En aquest sentit la URV ha censurat el servei de correu massiu perquè les 
convocatòries a l'Assemblea URV no arribessin a tots els estudiants, PAS i PDI, 
han succeït traves per demanar les aules pels actes enmarcats dins de la setmana 
de lluita prèvia a la vaga del 29 de febrer i els cartells i pancartes s'han retirat 
sense cap justificació, denotant així la intencionalitat de l'equip directiu de la URV 
de censurar les veus discrepants amb el model de gestió actual.

L'equip directiu de la Universitat Rovira i Virgili s'excusa en la premisa que no pot 
passar cap correu que vingui des d'un associació no constituïda legalment a la 
universitat. Argument que no s'aguanta per enlloc, des del moment en què aquest 
correu s'usa per enviar publicitat comercial (ordinadors,festes en discoteques, 
ofertes per anar a esquiar...) i tanmateixa convocatoria es reenviada des d' 
associacions constituïdes i torna a ser censurada.

Cal recuperar la universitat i que torni a esdevenir un motor de coneixement i de 
canvi social. És imprescindible que no es censuri el flux d'informació entre els 
diferents sectors de la comunitat universitaria. Per tots aquests motius, exigim:

• Que cessi la censura en la llista de correus, tant als estudiants com al PDI o 
al PAS.

• Que es veti la publicitat a la llista de correu. No som clients, som 
treballadores i estudiants.

• Que no es retirin per ordre d'expressa de la direcció universitària cartells o 
pancartes.

Malgrat els entrebancs continuem lluitant per la universitat pública!

Assemblea de la Universitat Rovira i Virgili

      Tarragona,18 de febrer del 2012
Adhesions:

SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans)

PASI (Personal i Administració i Serveis Independent)

Grumets Pirates URV

VINE A LES ASSEMBLEES URV (PDI, PAS, ESTUDIANTS..) !
CADA DIJOUS  a les 14:00 hores al pati de la Campus Catalunya


