
Des del Sindicat d’Estudiants entenem que hui més
que mai cal tornar a aixecar la bandera de la
Marea Verda i eixir als carrers en defensa de l’en-

senyament públic, en defensa del dret a l’estudi per als
fills dels treballadors i d’un futur digne per a la joventut.

L’any passat lliuràrem una lluita sense descans contra
les polítiques del PP. Les mobilitzacions massives van ser
un rotund no a la LOMCE i les seues revàlides franquis-
tes; a la pujada de taxes i la reducció de beques; a la fal-
ta de places i la degradació de la FP, a l’acomiadament

de milers de professors i les retallades a l’ensenyament
públic. Hem donat un duríssim colp al ministre Wert, la
credibilitat del qual està per terra, i hem desemmascarat
les seues mal anomenades ‘reformes’, en realitat un in-
tent descarat de destruir el nostre dret a un ensenya-
ment públic de qualitat, gratuït i democràtic. 

Però les agressions del Partit Popular a l’educació pú-
blica continuen. Des que ha començat l’any hem assistit
a una retallada del 40% de les ajudes a llibres de text,
mentre que el ministre garanteix un multimilionari ne-



goci a les grans editorials després d’anunciar el canvi
dels llibres de 180 assignatures per al curs que ve. D’on
eixiran els diners? De les butxaques de les nostres famí-
lies, en un moment en què som durament colpejats per
la crisi. El ministre Wert també ha retallat en 16 milions
d’euros les beques Erasmus, al mateix temps que són mi-
lers d’estudiants ja els que denuncien no haver rebut
l’import de les beques concedides, arribant fins i tot a la
denegació d’aquestes beques malgrat complir tots els re-
quisits exigits pel Ministeri. 

Per si no fora suficient, el ministre Wert ja ha anun-
ciat una reforma universitària i un estatut docent que es
traduiran en un augment  dels obstacles acadèmics i eco-
nòmics per impedir als fills dels treballadors accedir als
estudis superiors i, per descomptat, en més acomiada-
ments dels nostres professors.

Continuem l’exemple de la Marea Blanca,
de Gamonal... Sí es pot!

Davant aquesta gran ofensiva de la dreta, que pretén
acabar no només amb l’educació pública sinó amb tots
els nostres drets i conquestes socials, és necessari tornar
a prendre els carrers amb més força que mai. Per aquests
motius, el Sindicat d’Estudiants convoca i crida a tota la
joventut a participar activament en la Marxa per la Dig-
nitat, que arribarà a Madrid el proper 22 de març. Així
farem visible, juntament amb centenars de col·lectius so-
cials, i al costat dels treballadors, els aturats, els pensio-
nistes, l’exigència de que la crisi la paguen els banquers,
els capitalistes, els especuladors i corruptes, no la pobla-
ció innocent.

Tal com han demostrat els treballadors de la neteja a
Madrid, els veïns de Gamonal o la Marea Blanca de Ma-
drid, a través de la lluita, contundent i massiva, el crit de
Sí es pot! és molt més que una consigna: és una realitat
palpable. Quan s’organitzen mobilitzacions serioses i
contundents el Partit Popular es veu obligat a retrocedir.
Aquesta és la idea que hem defensat de forma incansable
als carrers durant tot aquest temps i és el camí que, en la
nostra opinió, ha de seguir la Marea Verda.

Des del Sindicat d’Estudiants hem impulsat la unitat
entre pares, professors i estudiants per fer front als atacs.
El gran moviment de la Marea Verda ha conquistat el su-
port i la simpatia de la major part de la societat i ha de-
mostrat que comptem amb força de sobres per parar-li
els peus al Partit Popular, per derrotar aquests atacs i per

fer que dimitisca el ministre d’Educació més lamentable
i impresentable de la història. No podem acceptar la im-
posició de revàlides franquistes i de la religió en els ins-
tituts! No podem acceptar el robatori de les nostres be-
ques, el colp de taxa universitari, i els seus plans d’eliti-
zar l’ensenyament i convertir-lo en un privilegi dels rics! 

Per tot això des del Sindicat d’Estudiants convoquem
a la vaga general estudiantil de 48 hores els propers 26
i 27 de març. Cridem a tots els estudiants de secundària
i Universitat a eixir de nou a la lluita massiva, a la vaga
més contundent, a omplir els carrers contra els quals ens
volen negar el dret a l’estudi. Cridem a totes les organit-
zacions i col·lectius juvenils de l’esquerra a la unitat d’ac-
ció, a anar tots junts contra el PP i el seu ministre.

També cridem a tots els pares, mares i professors, que
ens han recolzat i donat el seu alè durant tots aquests
mesos, i a totes les Assemblees de la Marea Verda, pla-
taformes per l’ensenyament públic, etc, que s’han cons-
tituït en centenars de ciutats i pobles, a participar activa-
ment en aquesta convocatòria, ajudant-nos a organitzar
milers d’assemblees als centres d’estudi i participant en
les manifestacions que el dia 27 de març recorreran els
carrers de tot l’Estat. 

Hem de dir que el grandíssim suport que hem rebut
per part de les nostres mares, pares i docents no es co-
rrespon amb l’actitud dels dirigents de les seues organit-
zacions (CCOO, UGT, STEs —STEPV al País Valencià— i
CEAPA, Confederació de les federacions d’AMPAs). Des
de la vaga general educativa del 24 d’octubre, una mo-
bilització absolutament històrica, amb dos milions de
manifestants,  han passat més de tres mesos, i, malgrat
les reiterades crides que els hem realitzat des del Sindi-
cat d’Estudiants per a continuar la lluita, malgrat les múl-
tiples reunions que hem tingut amb ells en el marc de la
Plataforma Estatal en Defensa de l’Ensenyament Públic,
la seua resposta ha sigut sempre la més contundent ne-
gativa a la mobilització i la vaga. Aquesta actitud és un
greu error, i no representa el sentir majoritari dels pro-
fessors, de les mares i pares, i de les assemblees de la Ma-
rea Verda! Demanem a aquests dirigents que abandonen
la seua oposició a donar continuïtat a la batalla contra
el ministre Wert i responguen a l’autèntic sentiment de
pares, mares, professors i estudiants, que seguim, com
des del primer moment, en peu de guerra contra la des-
trucció de l’educació pública. Els demanem que no bus-
quen excuses fictícies i s’uneixen a la lluita del 26 i 27 de
març.

Per un ensenyament públic
i de qualitat per als fills

dels treballadors!
Wert
dimissió !
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