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Una festa falsa acaba amb un
macrobotellot a la UAB
Centenars de joves s'han aplegat aquesta nit al campus universitari de
l'Autònoma, provocant queixes dels veïns de Bellaterra

Situació dels FGC que comuniquen Plaça Catalunya amb la UAB | @aporelmar_

Una possible violació
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/6600/societat/mossos(
investiguen-possible-violacio-durant-macrobotellot-uab) , desenes de ferits, excavadores
pontejades i vagons destrossats. Més de 8.000 de joves s'han aplegat aquesta passada nit i
matinada en un macrobotellot al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Una convocatòria a través de les xarxes socials d'una festa a la Facultat d'Enginyeria -que ha
resultat falsa- ha provocat la trobada il·legal, segons ha avançat Rac1.
Moltes persones han fet cas a la crida i s'han desplaçat a la UAB en cotxe i tren, però han
comprovat que el campus estava buit i l'anunciada festa amb música i Dj's no existia. Tot i
això, la munió de gent ha decidit celebrar una festa improvisada amb música i alcohol que s'ha
allargat fins a la matinada. Els Mossos d'Esquadra han controlat els accessos a la zona, però no
han pogut accedir al recinte en tractar-se d'un "espai privat".
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet 10 assistències, totes de caràcter lleu, per
contusions i intoxicacions etíliques en el macrobotellot al campus de la Universitat Autònoma
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de Barcelona (UAB). El SEM ha precisat que ha enviat un total de 10 ambulàncies a la festa
il·legal.
Les queixes per la macrotrobada al campus de la UAB ja s'han fet paleses durant aquesta
passada nit en els dos últims trens d'FGC entre Barcelona-plaça Catalunya i Sabadell (S2), amb
els vagons a vessar de joves per anar al campus de la UAB.

Divendres nit. La gent aixafada al tren Bcn-Sabadell de @FGC
(https://twitter.com/FGC?ref_src=twsrc%5Etfw) i molt de jovent que ja no hi pot pujar i que es
queda tirat a les andanes. El proper i últim en 45 minuts. Divendres nit. Servei públic?
@territoricat (https://twitter.com/territoricat?ref_src=twsrc%5Etfw) @govern
(https://twitter.com/govern?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/AzALKicOO7
(https://t.co/AzALKicOO7)
? Mercy Rumann ? #NoAmpliacióAeroportElPrat (@aporelmar_) September 17, 2021
(https://twitter.com/aporelmar_/status/1439002441681354756?ref_src=twsrc%5Etfw)
També hi ha hagut problemes al nucli de Bellaterra amb molts cotxes aparcats a l'exterior del
campus de la UAB, alterant la calma nocturna dels veïns. "Què feu Mossos que no teniu unitats
d'ordre públic ja a Bellaterra i UAB? Això és una bogeria, centenars de joves passant per dins les
cases per arribar al botellot!!! Ja no sé on més trucar", ha comentat indignat l'usuari
@mikelpuchol.

¿Qué más? Pues que se han producido robos y allanamientos en la Vila, donde vivo, y se han
cargado mobiliario como ascensores, cristales de las Facultades e incluso el suelo con PUTAS
EXCAVADORAS pic.twitter.com/Mb9u62Bn6w (https://t.co/Mb9u62Bn6w)
? IronJorGarcia? (@jor_iron) September 18, 2021
(https://twitter.com/jor_iron/status/1439201963112083456?ref_src=twsrc%5Etfw)
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