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IX Trobada de Estudiantes en Movimiento

  

  
Els propers 11, 12 i 13 d'Abril se celebrarà a Salamanca la IX Trobada de Estudiantes en
Movimiento, punt de trobada dels diferents moviments estudiantils que treballem per la defensa de la
Universitat Pública.
  
En les anteriors trobades, es treballaren especialment l'elaboració de taules reivindicatives i
documents crítics amb la LOU, el Reial Decret i l'EEES. A més a més es realitzen campanyes
estatals, com la que s'ha dut a terme enguany sobre la pujada de taxes.
  
En aquesta ocasió la organització de la trobada corre a càrrec del CEA-Colectivo Estudiantil
Alternativo de Salamanca. S'ha programat un acte públic el divendres 11 d'abril a les 19h a la
Facultat de Geografia i Història de la USal, en que es presentaran els posicionaments de EEM
davant de la LOU i de l'EEES.
  
Estudiantes en Movimiento pretén ser un espai d'intercanvi d'informació i opinions al voltant de les
polítiques educatives actuals i de coordinació de campanyes unitàries per lluitar per una universitat
veritablement pública i de qualitat. Els col·lectius que formen part de Estudiantes en Movimiento són
actualment:
  

 Eraldatu (Universitat Pública de Navarra)
  

 Associació d´Estudiants Progressistes (Universitats Catalanes)
  

 Federación de Asociaciones Universitarias (Universitat d'Oviedo)
  

 Foro Estudiantil Independiente (Universitat de León)
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 Alternativa Universitaria (Universitat de Valladolid)
  

 Colectivo Estudiantil Alternativo (Universitat de Salamanca)
  

 Estudiantes de Izquierdas (Universitat Complutense de Madrid)
  

 Asociación de Jóvenes Extremeños - Estudiantes Progresistas (Universitat d'Extremadura)
  

 Bloc d´Estudiants Agermanats (Universitats Valencianes)
  

 A Contracorrent-Joves d´Esquerra Unida de Valéncia (Universitats Valencianes)
  

 Universitarios Progresistas (Universitat d'Alacant)
  

 Asociación de Estudiantes de Izquierdas por Otra Universidad (Universitat de Murcia y Universitat
Politècnica de Cartagena)
  

 Participación Universitaria Almeriense (Universitat d'Almería)
  

 Estudiantes de Izquierdas (Universitat de Málaga)
  

 Asamblea de Estudiantes de Gran Canaria (Universitat de Las Palmas de Gran Canaria)
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