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Tornem a les aules, tornem a la lluita!

L'AEP - Associació d'Estudiants Progressistes inicia el nou curs a les Universitats Catalanes
fent una crida a la mobilització de les i els estudiants i a la unitat d'acció!

Des de les aules, transformem la societat
   

  
Poc a poc durant aquest mes les i els estudiants hem anat tornant a la rutina. Classes, pràctiques,
apunts i cafès al bar tornen a ser part del dia a dia de les facultats i escoles. Ara bé, aquest nou curs
comença amb canvis: normatives d'avaluació continuada, de permanència, augment de les taxes,
"Espacio Movistar", ingerències empresarials i tot un seguit de "sorpreses" que asseguren molta
feina i lluita estudiantil per evitar que els que manen aconsegueixin el que volen: privatitzar
l'educació superior reduint-nos a màquines acrítiques i precàries.
  
A l'AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes creiem que podem canviar les coses i per això
lluitem des dels fonaments fins al sostre: des de les assemblees de facultat millorant les condicions
de l'alumnat, passant per les institucions per fer-nos sentir, coordinant-nos amb altres associacions i
assemblees a la PMDUP, buscant la unitat i la força. Defensem una Universitat oberta i plural,
pública i de qualitat que serveixi a la societat i que esdevingui una veritable eina de transformació
social que permeti que la societat catalana sigui cada dia més justa, solidària, progressista i tolerant.
I com que el principal agent de la universitat és l'alumnat ens correspon a totes i tots nosaltres ser
l'espurna del canvi.
  
Per això l'AEP ? Associació d'Estudiants Progressistes volem fer una crida a tot l'alumnat d'arreu de
les universitats catalanes: ara més que mai cal que ens organitzem i que creem estructura, cal que
les assemblees funcionin, cal unitat d'acció i cal discurs. Hem de ser conscients del nostre potencial i
explotar-lo: si el moviment estudiantil és fort, ningú podrà aturar-lo!
  
Si el present és lluita, el futur és nostre!
  
TOTS I TOTES PER LA PÚBLICA!
  

Actes de presentació de l'AEP confirmats

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/4

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Tornem a les aules, tornem a la lluita!

   

  
AEP - UPC (Campus Nord): Dimecres 3 d'octubre, 11h30, Aula A3001 Passi del documental Sicko
de Michael Moore
    

  
AEP - UPC (Escola Industrial): Dijous 4 d'octubre, 11h00, Aula 18 Passi del documental The Code
de Hannu Puttoten
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AEP - UB (Física i Química): Dijous 4 d'octubre, 13h00, Sala de Graus de Física Passi del
documental Sicko de Michael Moore
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