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Creus que la rectora hauria de dimitir pels
fets ocorreguts?

8%
SI

24%

NO
Ns/Nc

68%
75 PARTICIPANTS

Creus que s'ha de convocar un claustre
extraordinari que inclogui la dimissió de la
rectora?
11%
SI

21%

NO
Ns/Nc

68%

75 PARTICIPANTS
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Creus que el conjunt dels assistents a la
manifestació tenia un caràcter bel·ligerant?

16%

17%

SI
NO
Ns/Nc

67%
75 PARTICIPANTS

u....330

No representeu a la majoria dels estudiants.

u....751

No estic d'acord amb la càrrega policial contra els manifestants, però crec que
s'ha parlat poc de tota aquella gent que aliens a la manifestació en van patir
també les conseqüències. Puc referir-me concretament a aquells assistents
d'unes conferències a la sala de graus (de portes i finestres de vidre) que es van
haver de quedar tancats i on els antidisturbis també volien entrar. Si no ho van
fer va ser gràcies a l'intervenció d'alguns professors i conserges (amb un gran
mèrit). No he llegit /sentit cap disculpa o intent de justificació per part de la
senyora Geli.
Van fer entrar la policia perquè tenien por per l'integritat física dels assistents a la
seva celebració i dels manifestants? i on està la por de qui, sense tenir res a
veure, no sabia si finalment entraria la policia (i rebrien perquè no discriminen, ja
ho hem vist) o veure's amb el dilema de poder acabar a l'hospital només per
sortir al lavabo, per anar a la feina o a buscar el transport?
Vull manifestar que, en la meva opinió, s'haurien de dur a terme mesures
contundents de pressió contra la rectora, per exemple, enviar-li CADA DIA
missatges demanant la seva dimissió, fer-li arribar les nostres exigències. No
podem permetre que una persona que es pensa que la universitat és seva i no
dels estudiants continui excercint un càrrec que li permeti atacar-nos, en
comptes de protegir-nos. UdGeli NO!

u....269

u....263

Intento ser plenament imparcial i em mantindré objectiu...( i si no agrada el que
dic m'és ben igual) seré clar: per mi el que val és la veritat. No em posaré de part
d'uns o d'altres si no de part de la veritat sobre els fets.. un cop sàpiga el que va
passar realment... podré oferir un argument ben fonamentat i em podré
posicionar. Fins llavors només puc donar una opiniò subjectiva... és a dir menys
vàlida que la que donaria si ho sabés absolutament tot sobre el que va passar
amb els mossos i sobretot si sabés com es va encendre la metxa.
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La meva opiniò subjectiva (és a dir menys vàlida)... és que faig costat
primerament als estudiants.. penso que si cap dels assistents a la celebració del
20è aniversari de la UdG va agredir a ningú no s'hauria d'haver permés la
intervenció dels mossos d'esquadra ... que al meu entendre i pel poc que se va
ser brutal.
Pel que fa a la rectora... en cas que realment no fos correcte ni adient el fet de
convocar els mossos perqué... dit fredament... estomaquessin de forma brutal a
uns estudiants que es manifestaven en contra d'aquell acte elitista si...
demanaria la seva dimissió.
Aconsello abans d'iniciar cap mena d'enforntament ja sigui formal o legal o de la
mena que sigui... anar ben informats... i no ho dic perqué ara ens haguem de fer
enrera... ho dic perqué quant més se sàpiga com a estudiants podrem estar
millor "armats" a nivell d'argument i de resposta.
I si s'escau... si! Recotra... dimissió.
Fins que no sàpiga res més només puc dir que el qüestionari no l'he pogut
respondre amb un si o amb un no... totes les meves respostes són no ho se i no
contesto.
Si més endevant els envio un correu sabent com ha anat tot... em podrien enviar
el test altre cop i el respondré amb respostes clares i posicionant-me de forma
extrema... tal i com ho són les respostes del qüestionari.
I personalment... això ja és una humil opiniò... prefereixo que les respostes dels
qüestionaris permetin el contrast... qüestionaris amb dues respostes una de
valoració: Valora de 0 a 10 entenent 0 com a molt malament o nefast i 10 de molt
be. I una segona resposta amb un no ho se no contesto.
De totes maneres moltes gràcies per permetre que us envii el comentari.. i
disculpeu la "parrafada".. per la confusió que pugui ocasionar tot el que he
escrit.. i per la falta de comes (xD No em funciona la tecla de la coma al teclat..
en el seu lloc hi he escrit dos punts xDDD).
Atentament..

u....329

[Dades personals suprimides]
Primer de tot, m'agradaria aclarir que jo no hi era pressent.
Segon, trobo justificada la intervenció dels Mossos d'Esquadra: s'estava fent
boicot a un acte institucional de gran importància, amb la presència del Molt
Honorable Sr. President de la Generalitat. Així doncs, encara que s'estiguin
produint retallades -d'alguna banda han d'aconseguir reduir el deute-, no era
causa justificada boicotejar-lo.
Gràcies.

u....897

No fem una muntanya dun gra... més que res per no confondre l'objectiu i
responsable dels actse que ens indignen.

u....956

Crec que entre les facultats (educació, medicina, ciències, lletres) hi falta
cohesió. Potser el consell d'estudiants podria fer-se càrrec de
movilitazar/informar els alumnes de totes les facultats quan alguna cosa
succeeix. Al Montilivi els alderulls no hi van arribar, i van ser força grossos.
Em sap greu que hi hagi tant poca participació estudiantil. Sé que no és
responsabilitat del Cd'e, però podrieu parlar-ne a la propera reunió.
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Personalment, considero que la acció dels Mossos d'Esquadra va ser
desmesurada i les proves ho demostren.
Queda clar que l'actuació dels Mossos tenia un objectiu clar: i era la d'atacar
sense motius, i una cosa que demostra que anaven amb aquesta intenció, es
que van ometre la LLei, en que els obliga a esta identificats, d'aquesta manera
no poder ser culpats per les lesions que van realitzar de forma indiscriminada.
D'altre banda, queda clar que l'informe facilitat pels Mossos està falsejat, ja que
evidenment es impossible que una policia preparada contra manifestacions amb
cascs i no oblidem les porres, que van colpejar a més d'un, resultin més
lesionats que els estudiants que simplement tenien com a arma els crits.
En definitiva, es veu com l'actuació dels mossos, juntanment amb l consentiment
de l'Anna M.Geli, tenia un objectiu clar: limitar el dret dels estudiants.

u....287

u....416

u....770

u....319

u....829

No estic d'acord amb cap de les dues parts. Penso que la rectora no hauria
hagut de permetre que els mossos entressin a la UdG però tampoc estic d'acord,
ni penso que em representen, uns manifestants violents i agressius.
Vaig assistir als fets del 16/12 i trobo que va ser un fet molt greu que la rectora
deixes entrar als mossos a l'interior de la universitat, però més greu i intolerable
va ser com ells van actuar.
Sí, realment hi havia una mica de merder però com en qualsevol manifestació
quan la gent manifesta els seus drets.
En cap moment es temia per la nostra integritat, tot i així si la rectora en algun
moment ho va poder creure podia haver intervingut d'una altre manera, menteix
al dir que hi va haver diàleg. Al deixar entrar els mossos d'esquadra els va donar
llibertat d'acció, no va dir mira: que entrin 5 mossos i tanquin la porta que s'ha
obert pq és el que esta "xunga i pot provocar algun conflicte si cau algú", sinó
que va deixar que actuessin a la seva manera i hi va haver una actuació molt
violenta i agressiva dins el claustre cosa que a mi hem va espantar moltíssim.
És cert que a l'hora de la manifestació la gent no hauria d'haver intentat entrar
per aquella porta, ja que es podrien haver causat ferits. Però crec que hauria
sigut suficient posar VIGILÀNCIA policial per impedir que els assistents
poguessin patir algun mal. Però el que ha passat (deixar entrar els mossos
d'esquadra dins la Universitat i, a més a més PERMETRE'LS DONAR COPS
ALS ESTUDIANTS) és propi dels règims dictatorials.
Crec que poden haver formes de actuar que no siguin aquestes criaturades,
perquè al cap i a la fi, vulguin o no, es una personalitat, i hem de tenir un protocol
i bones formes, perquè TOTHOM es mereix un respecte. Al volguer faltar al
respecte, van haver conseqüències, si us plau, pensem, entre tots, un mètode
més efectiu, i que ens beneficii a tots... però sempre amb respecte.
Considero que la rectora hauria de fer un claustre donant explicacions, més que
un simple comunicat.
També opino que si els mossos són uns salvatges no és responsabilitat de la
rectora, però és la única entitat de la que disposava per mirar de posar ordre.
Suposo que si haguès trucat a l'exèrcit haguès sigut pitjor.
Per tant opino que si algú ha de dimitir és el responsable dels Mossos
d'Esquadra, ja que l'entitat que se suposa ha de garantir la nostra seguretat,
últimament ho està fent de pena.
Si algú estava intentant entrar a la força a un acte on hi havia el president de la
generalitat trobo correcte que la rectora dongui permís a les autoritats per
solucionar-ho.
Per tant conclueixo que la rectora va fer el correcte, que no ha de dimitir i que
opino que NO TOT el conjunt dels assistents tingués un caràcter bel·ligerant
però he vist videos amb taules volant per sobre de caps. El que s'hauria de fer
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u....827

u....788

mirar és la manera d'actuar els mossos, no el fet de que actuessin.
Considero que el rectorat hauria de demanar disculpes o, si més no, fer esment
de que va haver-hi gent que estava fent classe o escoltant un seminari i de no
ser pel professorat, els mossos haurien entrat a la Sala de Graus a repartir cops
de porra a gent que NO s'estava manisfentant. I això no te cap tipus de
justificació.
No se si La Rectora hagi de dimitir pels fet, però per la administració i
organització del fet si.

