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Resum:

Ahir, desenes d'estudiants van ocupar la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la intenció de

convertir el centre en un espai de debat i reflexió sobre l'EEES. S'espera que durant els propers dies s'ocupin altres facultats de la UAB

(Comunicació, Psicologia...) i que la protesta arribi al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona. Les assemblees de Física i

Química, Biologia, Farmàcia, Belles Arts i Sociologia entre d'altres es trobaran demà als Menjadors Universitaris per decidir què i com es

fa a la Zona Universitària.

  

Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem reiterar el nostre suport a les tancades i animar al conjunt de l'alumnat a

participar d'aquest moment únic per defensar la Universitat Pública!
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Les tancades s'estenen, la lluita continua!

Ahir, desenes d'estudiants van ocupar la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de
Barcelona amb la intenció de convertir el centre en un espai de debat i reflexió sobre l'EEES.
S'espera que durant els propers dies s'ocupin altres facultats de la UAB (Comunicació, Psicologia...)
i que la protesta arribi al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona. Les assemblees de Física
i Química, Biologia, Farmàcia, Belles Arts i Sociologia entre d'altres es trobaran demà als Menjadors
Universitaris per decidir què i com es fa a la Zona Universitària.
  
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem reiterar el nostre suport a les tancades i
animar al conjunt de l'alumnat a participar d'aquest moment únic per defensar la Universitat Pública!
  
Tota la informació sobre les tancades a: http://tancadaalacentral.blogspot.com/
  
Material de la tancada a la Central:
  

 Octaveta   

 Full de recollida de signatures 
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