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Estudiants tallen l'AP-7 i la
Diagonal contra les retallades
Imatge del tall de la B-30 que han protagonitzat pels volts de les vuit del matí un centenar d'estudiants de la
Universitat Autònoma amb motiu de la vaga convocada aquest dijous. Foto: ACN.

Un centenar d'estudiants tallen des de poc després de les 2/4 de 8 la carretera AP-7 en ambdós
sentits de la marxa a l'altura del campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. L'acció provoca
una cua considerable amb diversos camions implicats. Més o menys des de la mateixa hora, un
altre grup d'estudiants talla l'Avinguda Diagonal, a Barcelona, a l'altura de les universitats. A
Bellaterra, i segons els Mossos d'Esquadra, els estudiants actuen també a l'altra banda del
campus, a l'estació de Ferrocarrils. Segons la policia, allà els manifestants han col·locat tanques i
altres objectes per dificultar l'accés al campus.
Pel que fa al centenar d'estudiants que tallen l'autopista AP-7, cal dir que criden consignes com
"Universitat pública i de qualitat" o Menys policia i més educació".
També duen pancartes on es pot llegir "Si acomiaden professorat, investigadores i PAS, qui farà
funcionar aquesta universitat?". Entre els manifestants hi ha la quarantena d'estudiants que
dormen des de fa dos nits a la facultat de polítiques.
Tant el tall de l'AP-7 com el de l'Avinguda Diagonal s'emmarquen en la jornada de vaga
convocada per a aquest dijous a les universitats públiques catalanes com a protesta per les
retallades que aplica el Govern.
A l'Avinguda Diagonal, els estudiants provenen de la facultat de Dret, d'Econòmiques, de Biologia i
de Física. Entre tots plegats no arriben al centenar. Les consignes que criden són "Universitat
pública de qualitat" i "No a la privatització".
Poc després de les vuit del matí, els estudiants que tallaven l'AP-7 han abandonat la protesta.
Des del Servei Català del Trànsit s'informa, però, que l'acció continua provocant retencions i circulació
lenta.
Pel que fa als manifestants que tallaven l'Avinguda Diagonal, han desbloquejat la via cap a les
8.18 h. De la mateixa manera, la circulació en aquest punt de Barcelona continua essent
complicada.
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