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Resum:

Una trentena d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra segueixen tancats a la biblioteca per dur a terme una vaga a la japonesa: estudien

i alhora protesten contra les agressions constants als drets democràtics bàsics que estem patint en els darrers temps a les universitats

catalanes.

  

Tot i les amenaces reiterades per part del rectorat d'obrir expedients als i les estudiants que segueixin amb la protesta, el Col·lectiu per una

universitat al servei dels estudiants resisteix.

  

Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem tornar a mostrar el nostre suport a aquesta iniciativa i advertim que, en el cas

que s'arribi a les sancions o represàlies del tipus que sigui contra aquests estudiants, emprendrem totes les accions necessàries per a
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frenar-les.
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Una trentena d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra segueixen tancats a la biblioteca per dur a
terme una vaga a la japonesa: estudien i alhora protesten contra les agressions constants als drets
democràtics bàsics que estem patint en els darrers temps a les universitats catalanes.
  
Tot i les amenaces reiterades per part del rectorat d'obrir expedients als i les estudiants que
segueixin amb la protesta, el Col·lectiu per una universitat al servei dels estudiants resisteix.
  
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem tornar a mostrar el nostre suport a
aquesta iniciativa i advertim que en el cas que s'arribi a les sancions o represàlies, del tipus que
sigui, contra aquests estudiants, emprendrem totes les accions necessàries per a frenar-les.
  

Comunicat del Col·lectiu per una universitat al servei dels
estudiants
 
La vaga continua: els japonesos decidim resistir en aquesta petita illa -a la qual anomenem
afectuosament la Ciutadella-Jima-. Per tant, seguim contactant amb l'exterior i ho fem sota els
constants bombardejos als quals ens sotmeten des del Gran Circ de la Pompis capitanejat pel Gran
Mag JJM.
  
Conscient del cost que té enviar-nos els mo(re)ssos d'esquadra cada jornada d'estudi, tant econòmic
com de prestigi del circ, ja que el xou sembla que no agrada gaire (en poques hores el molt
honorable Joan Saura ens explicarà perquè), ha optat per l'amenaça d'expedients. Nosaltres, les
futures elits constructores del destí de la nostra estimada pàtria, estem decidits a resistir tots els
atacs de riure que ens agafen davant el nou caire que pren l'assetjament als estudiants que volen
estudiar (i que comença per apagar els llums abans que s'acabi la funció, impedint l'estudi en
condicions).
  
Així, a les fosques però amb la llum del coneixement que emana de cada un dels incunables que la
nostra biblioteca acull, ens disposem a passar una nit més, si ho permeten els encuirassats
domadors de subversius armats amb llibres, fotògrafs i d'altres espècies perilloses.
  
En aquesta cinquena jornada de vaga japonesa, sobreproduint coneixement per tal de saturar el
mercat, fem una crida als japonesos de tota classe i condició a que s'uneixin a nosaltres, nipons
politòlegs, humanistes, economistes, juristes, traductors, comunicadors i cineastes en aquesta vaga
que ens duu cada dia més lluny de Bolonya i més a prop del coneixement.
  
????????
  
Col·lectiu per una universitat al servei dels estudiants.
  

Una treintena de estudiantes se encierran en la biblioteca de la
UPF
 
Notícia publicada a La Vanguardia
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Todos estos jóvenes, que llevan a cabo una huelga a la japonesa, están matriculados en esa
universidad
  
Barcelona. (EFE).- Una treintena de estudiantes se han encerrado nuevamente esta madrugada en
la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) para llevar a cabo una huelga a la japonesa,
según ha informado la asamblea por los derechos de los estudiantes.
  
En un comunicado han señalado que el encierro se ha llevado a cabo "para estudiar para los
exámenes y por un nuevo plan de estudios, que nos exige más horas de trabajo personal ilimitado" y
poder conciliar el modelo pedagógico que impone el plan Bolonia.
  
También han asegurado que todos los jóvenes que están llevando a cabo esta acción están
matriculados en la UPF y que este acto "es una actuación legítima dentro del marco de las libertades
colectivas que se deberían dar a una sociedad democrática y de derecho".
  
En el comunicado, en el que aseguran que el rector, Josep Joan Moreso, ha aceptado reunirse con
la asamblea de estudiantes, condenan también la actuación de ayer de los Mossos d'Esquadra en la
puerta del rectorado de la Universidad de Barcelona y la dura represión de la manifestación de los
estudiantes.
  
Normalidad en la UB
  
La actividad en la Universidad de Barcelona (UB) se desarrolla con normalidad en todos sus centros
excepto en el edificio histórico, al que sólo acceden docentes y personal de servicio, y en las
facultades de Filosofía, Geografía e Historia, situadas en el Raval y cerradas hasta el lunes.
  
Además, estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
están también encerrados en este centro tras decretar "una jornada de debate en el marco de
huelga y protesta entre hoy y mañana", según han asegurado en un comunicado que firma la
Asamblea de la Facultad de Educación. Estos estudiantes condenan la actuación ayer de la Policía
autonómica durante el desalojo de la UB y los disturbios que tuvieron lugar más tarde.
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