


Les mobilitzacions convocades pel Sindicat d’Estudiants el 
passat 26 d’Octubre i 24 de Novembre van ser un èxit ro-
tund. Milions de joves vam buidar els instituts a tots els te-
rritoris i centenars de milers vam abarrotar els carrers. Va 
ser aquesta gran demostració de força la que va obligar al 
govern del PP a retirar les revàlides franquistes. Una vic-
tòria històrica! Amb ella hem demostrat que sí es pot vèn-
cer! No ens conformem únicament amb això, volem que 
totes les nostres demandes es duguin a la pràctica, sabem 
com aconseguir-ho! Tornarem a prendre els carrers amb 
més força que mai fins tornar a vèncer al PP, i derrotar els 
seus plans d’imposar-nos una educació pública degrada-
da i mancada dels recursos humans i materials més bàsics.

El PP vol un “pacte educatiu”...
però amb l’Església i la Patronal

Després de cinc anys de retallades, LOMCE i 3+2, que 
han provocat una situació catastròfica a les nostres au-
les, el PP pretén fer-nos creure que ha canviat. Es presen-
ten com un govern renovat, democràtic i dialogant. Però 
aquestes burdes maniobres ja no colen. Són tan dialo-
gants que han dit que portaran als tribunals la votació 
del Congrés que per majoria va dir NO a la LOMCE, 
per així poder seguir aplicant-la! No només això, també 
volen vendre’ns un “Pacte Educatiu” que no és res més 
que una maniobra per canviar-li el nom als seus antics 
plans: destruir l’educació pública. Els seus aliats de Ciu-
tadans i de la direcció colpista del PSOE s’han prestat 
a ajudar-los en aquesta tasca. Una autèntica vergonya!

Després de la lluita incansable que hem dut a terme 
no acceptarem res que no sigui la posada en pràctica de 
les nostres reivindicacions. Que es deixin d’històries! Exi-
gim que es derogui immediatament la LOMCE i el 3+2! 
Que ens tornin tots els diners robats a l’educació públi-
ca, que són més de 7.000 milions d’euros! Que es re-
verteixin tots els atacs, com els acomiadaments dels nos-
tres professors, que s’acabi la massificació, que es dig-
nifiqui una FP sense taxes i es remunerin les pràctiques 
a les empreses, que tornin els estudiants expulsats de 
les facultats per no tenir diners, que s’acabin les taxes 
abusives i que les famílies treballadores rebin beques 
dignes per poder accedir a la universitat gratuïtament!

Posem fi a les retallades de Convergència!
Contra el govern de Puigdemont!

També a Catalunya tenim un govern de dretes 
que aplica polítiques de dretes: les polítiques de 

JxSí no són altra cosa que les retallades de 
Convergència. Apliquen la LOMCE, utilit-
zen la LEC per retallar i acomiadar a pro-
fessors, regalen diners públics a escoles de 
l’Opus, ens cobren centenars d’euros per es-
tudiar a la FP, incrementen brutalment les 
taxes universitàries, volen imposar el 3+2 
l’any vinent a totes les universitats públi-
ques catalanes i només inverteixen un 2% 
del PIB a l’educació pública. L’única manera 
de recuperar els centenars de milions que ha 
retallat Convergència de l’ensenyament pú-
blic és impulsant la lluita social als carrers per 
aconseguir les nostres reivindicacions! Per això 
fem una crida als companys i companyes de la 
CUP a que siguin coherents amb les seves pa-
raules i trenquin la seva col·laboració amb el 
govern de Puigdemont, de Mas i dels capita-
listes catalans. Mai aconseguirem res arribant a 
acords amb aquells que ens neguen els nostres 
drets socials i democràtics més basics. La nostra 
força està al carrer!

Ho hem aconseguit!
El 9 de Març Vaga General

de tota la Comunitat Educativa

La lluita que des del Sindicat d’Estudiants hem im-
pulsat durant aquests anys ha mostrat una força 
espectacular. Hem organitzat ni més ni menys que 
24 jornades de vaga i centenars de manifestacions. 
I sempre hem insistit en la necessitat que tota la co-
munitat educativa es mobilitzi unida, pares i ma-
res, professors i estudiants, junts a tots els territo-
ris. Per això celebrem que finalment haguem acon-
seguit aquesta mobilització que tant hem reivindi-
cat: una vaga general unitària de pares, mares, pro-
fessors, personal laboral i estudiants pel proper 9 de 
Març. Sí que es pot!

Des del Sindicat d’Estudiants fem una crida a tots 
els estudiants d’ESO, Batxillerat, FP i Universitat a bui-
dar les aules el 9 de Març i participar a les manifesta-
cions que convocarem a tots els territoris, a afiliar-se al 
Sindicat d’Estudiants i formar comitès de vaga a tots els 
instituts i facultats per aixecar un moviment estudiantil 
fort i organitzat. Aquesta vaga és un gran pas del que 
ha de ser una mobilització sostinguda en el temps i as-
cendent fins que aconseguim totes les nostres reivindi-
cacions. Ho aconseguirem!

Tots a la vaga i a les manifestacions el 9 de Març!

Uneix-te al Sindicat d’Estudiants i construeix

l’organització al teu institut i facultat!

Afilia’t al nostre web www.sindicatdestudiants.net!
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