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Resum:

La Federació UPC - Campus Nord de l'AEP ha preparat uns plafons sobre el Maig del 68 per conmemorar el 40è aniversari de la revolució

estudiantil francesa. L'exposició voltarà pels diferents campus de les universitats de l'àrea metropolitana de Barcelona entre el maig i el

juny, començant pel campus diagonal.

  

L'exposició vol fer un repàs dels fets, del context polític i dels actors d'aquesta revolta que roman a la memòria del moviment estudiantil

com una de les més glorioses, quan un altre món va semblar possible...
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La Federació UPC - Campus Nord de l'AEP ha preparat uns plafons sobre el Maig del 68 per
conmemorar el 40è aniversari de la revolució estudiantil francesa. L'exposició voltarà pels
diferents campus de les universitats de l'àrea metropolitana de Barcelona entre el maig i el
juny, començant pel campus diagonal.
  
L'exposició vol fer un repàs dels fets, del context polític i dels actors d'aquesta revolta que
roman a la memòria del moviment estudiantil com una de les més glorioses, quan un altre
món va semblar possible...
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