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Resum:
Ahir dijous 12 de febrer un grup d'estudiants es va tancar a la nova Facultat de Comunicació de la UPF, al campus de Ca l'Aranyó, per a

passar-hi la nit i rebre demà divendres el president Montilla amb protestes en el dia de la inauguració oficial. Les raons de la tancada, que

podeu llegir amb més deteniment al blog que s'ha fet per a l'ocasió, són les tèrboles relacions que existeixen entre la nova construcció del

campus i el teixit empresarial de Mediapro.
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Ahir dijous 12 de febrer un grup d'estudiants es va tancar a la nova Facultat de Comunicació de la
UPF, al campus de Ca l'Aranyó, per a passar-hi la nit i rebre demà divendres el president Montilla
amb protestes en el dia de la inauguració oficial. Les raons de la tancada, que podeu llegir amb més
deteniment al blog que s'ha fet per a l'ocasió, són les tèrboles relacions que existeixen entre la nova
construcció del campus i el teixit empresarial de Mediapro.
  
Pels volts de les onze de la nit, una dotació de Mossos d'Esquadra van entrar a l'edifici per a
desallotjar els qui eren a dins. El desallotjament contudent per part dels antiavalots va acabar amb
identificacions que podrien acabar amb denúncies per via penal als i les estudiants. D'altra banda, 
sembla que hi ha estudiants ferits que han hagut de rebre atenció mèdica.
  
D'entre els estudiants tancats, hi havia un bon nombre de militants de l'AEP, especialment de la
Federació de la UPF i d'altres que s'hi havien desplaçat així com moltes estudiants de les
assemblees de Barcelona que van voler recolzar la denúncia de l'Assemblea de Poblenou.
  
Avui divendres hi havia convocades diverses activitats:
  
 

 10:00h Taller de pancartes
  
12:30h Concentració a la Plaça Gutemberg del campus CONTRA LA MERCANTILITZACIÓ DE LA
UNIVERSITAT PÚBLICA
  
12:50h Participació als actes d'inauguració del campus
  
Pels fets succeïts aquesta nit, pel tracte immerescut que han rebut un grup d'estudiants que
protestava pacíficament i pels motius de fons que han motivat la tancada:
  
L'AEP fa una crida a tota la seva militància i a l'alumnat en general a participar activament demà a la
Concentració contra la mercantilització de la Universitat Pública, a les 12 hores al campus de Ca
l'Aranyó de la UPF.
  
Per arribar-hi cal que agafeu la L1 del metro fins la parada de Glòries. La ubicació exacta C/ Roc
Boronat, 138.
  
Premsa
  

 EuropaPress
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 El País

  
 La Vanguardia

  
 3cat24
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