
La vaga del 26-O s’està votant massivament als Instituts d’En-
senyament Secundari a Catalunya, reflectint la ferma voluntat 
de la joventut en la lluita contra les revàlides franquistes que el 
PP ens vol imposar. Aquesta decisió de combat i mobilització 
contra la dreta, contrasta vivament amb l’actitud de la direcció 
del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que 
recentment ha fet públic un comunicat deplorable cridant a 
no secundar la vaga. Des del Sindicat d’Estudiants (SE) volem 
remarcar els motius de la vaga i la necessitat de la unitat del 
moviment estudiantil:

* La vaga convocada pel pròxim dimecres 26-O té com a 
objectiu lluitar contra el Govern del PP i el seu nefast decret 
de Revàlides, que d’imposar-se suposaria l’expulsió del sistema 
educatiu de centenars de milers de joves de famílies treba-
lladores. Pensem que la direcció del SEPC hauria de lluitar 
amb nosaltres, de la mà, com estem segurs que faran molts 
dels seus afiliats, de cara a colpejar unitàriament i derrotar 
una contrareforma franquista i espanyolista.

* Des del Sindicat d’Estudiants sempre hem combatut les 
retallades, ja siguin impulsades des del Ministeri d’Educació 
del PP, o a tots aquells territoris governats pel PSOE, pel PNV 
o Convergència (ara Partit Demòcrata Català), a on també 
s’han aplicat, i que han suposat l’acomiadament de milers de 
professors, brutals pujades de taxes i l’expulsió de desenes de 
milers d’estudiants de la Universitat.

* L’anterior govern d’Artur Mas a Catalunya es va convertir 
en el campió de les retallades a nivell de tot l’estat. La dreta 
catalanista representada per Convergència, va emprendre 
un atac sense precedents contra l’escola pública catalana, 
en sintonia amb el que va realitzar el PP a la resta de l’Estat. 
De fet, el PP i Convergència han sigut fidels aliats a l’hora 
d’aplicar les retallades i reprimir salvatgement la mobilització 
als carrers, atacant els nostres drets democràtics; han votat 

totes les mesures reaccionàries aprovades al Congrés dels 
Diputats als últims anys i els pressupostos de retallades i 
privatitzacions al Parlament.

* L’actual Govern de la Generalitat, encapçalat per Carles 
Puigdemont, continua aplicant les polítiques d’ajust contra les 
que hem lluitat durant anys als carrers. I això ha sigut possible 
gràcies al recolzament rebut des de la direcció de la CUP que, 
sense tenir en compte la majoria de la seva militància i dels 
seus votants, va decidir sostenir aquest govern. Creiem que 
la direcció del SEPC hauria de reflexionar a fons sobre aquest 
fet, i dirigir les seves forces a combatre a la dreta espanyolista 
del PP i als reaccionaris de Convergència, i no a dedicar els 
seus esforços a atacar als que lluitem contra les seves políti-
ques. Els que cridem a la vaga i a la mobilització per acabar 
amb les retallades i els entramats de Rajoy i Puigdemont no 
som l’enemic!

* Des del SE estem en contra de qualsevol opressió nacional 
i de classe, per això sempre hem defensat el dret d’autodeter-
minació per Catalunya, Euskal-Herria i Galiza, combatent 
dia a dia l’espanyolisme ranci del PP i la constant repressió 
de l’aparell de l’Estat. Però això no significa que haguem de 
mantenir-nos immòbils i callats quan Mas o Puigdemont 
agiten l’estelada mentre ens desnonen, ens roben i destrueixen 
la nostra educació. Ells no defensen els drets democràtics 
de Catalunya! Només defenen el seu dret a seguir governant 
per a benefici dels rics i dels grans empresaris mentre ens 
ho treuen tot!

* Fem un crit a la direcció del SEPC perquè rectifiqui la seva 
vergonyosa postura de boicot a la vaga del 26-O i cridem als 
afiliats i als simpatitzants del SEPC i de la CUP a participar a la 
vaga estudiantil del 26-O, defenent les seves pròpies reivindica-
cions mitjançant un debat honest i fraternal, sense calumnies 
ni tergiversacions. Visca la unitat del moviment estudiantil!

Catalunya al capdavant de la lluita contra 
les revàlides franquistes del PP

El 26-O a la vaga i als carrers contra 
les revàlides franquistes del PP

Lluitem junts i juntes 
per l’educació pública

Tothom a la vaga estudiantil del 26 d’octubre
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