


Les mobilitzacions convocades pel Sindicat d’Estudiants 
els passats 26 d’octubre i 24 de novembre van ser un 
èxit rotund. Milions de joves buidem els instituts a tots 
els territoris i centenars de milers abarrotem els carrers. 
Va ser aquesta gran demostració de força la que va obli-
gar al Govern del PP a retirar les revàlides franquistes. 
Una victòria històrica aconseguida gràcies a la mobilit-
zació estudiantil més contundent i decidida! Amb ella 
hem demostrat en la pràctica que sí es pot! I per això 
no ens conformem únicament amb aquesta victòria. 
Volem que totes les nostres demandes es porten a la 
pràctica. Sabem com aconseguir-ho! Tornarem a pren-
dre els carrers amb més força que mai fins a torçar-li de 
nou el braç al PP, i derrotar els seus plans d’imposar-nos 
una educació pública degradada, amb retallades, man-
ca de professors, de beques i dels recursos 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 nos-
tres aules, el PP pretén fer-nos creure que ha can-
viat. Es presenten com un Govern renovat, demo-
cràtic i dialogant. Però aquestes bastes maniobres 
no enganyen a ningú. Els seus fets desmenteixen les 
seues paraules. Fa uns dies el ministre d’Educació, 
Íñigo Méndez-Vigo, afirmava públicament que els 
dóna completament igual que el Congrés dels Di-
putats haja votat majoritàriament no a la LOMCE 
fa uns mesos, i que anirien als tribunals per a po-
der seguir aplicant-la. Així de dialogants són. No 
solament això, també volen vendre’ns un “Pacte 
Educatiu” que no és més que una maniobra per 
a canviar-li el nom als seus vells plans: destruir 
l’educació pública i seguir omplint les butxaques 
de la patronal de l´ensenyament privat i de l´Es-
glèsia amb milers de milions d´euros que reben 
en subvencions publiques. Els seus aliats de Ciu-
tadans i de la direcció colpista del PSOE s’han 
prestat a ajudar-los en aquesta tasca. Una au-
tèntica vergonya!

Després de la lluita incansable que hem por-
tat no acceptarem res que no siga la posada en 
pràctica de les nostres reivindicacions. Que es 

deixen de romanços i de jocs de paraules! 
Exigim la derogació immediata de la LOM-
CE i el 3+2! Que ens retornen tots els di-
ners robats a l’educació pública, que són 
7.000 milions d’euros! La reversió de tots 
els atacs, com els acomiadaments dels nos-
tres professors; acabar amb la massificació; 
la dignificació d’una FP sense taxes i la re-
muneració de les pràctiques en empreses; 
que tornen els estudiants expulsats de les fa-
cultats per no tenir diners, que s’acaben les 
taxes abusives i que les famílies treballado-
res reben beques dignes per a poder accedir 
a la universitat gratuïtament!

Ho hem aconseguit!
9 de març: Vaga General

de tota la Comunitat Educativa

La lluita que des del Sindicat d’Estudiants hem 
impulsat en aquests anys ha mostrat una for-
talesa tremenda. Hem organitzat gens menys 
que 24 jornades de vaga i centenars de mani-
festacions. I sempre hem insistit en una idea fo-
namental: la necessitat de la mobilització unida 
de tota la comunitat educativa, pares i mares, 
professores i professors, estudiants, junts a tots 
els territoris. I per això celebrem que per fi hem 
aconseguit la mobilització que tant hem reivin-
dicat: la Plataforma Estatal en Defensa de l’Esco-
la Pública, de la qual el Sindicat d’Estudiants for-
ma part, ha anunciat una vaga general unitària de 
pares, mares, docents, personal laboral i estudiants 
per al pròxim 9 de març. Sí es pot!

Des del Sindicat d’Estudiants cridem a tots els es-
tudiants d’ESO, Batxillerat, FP i Universitat a bui-
dar les aules el 9 de març i participar en les mani-
festacions que convocarem a tots els territoris. Cri-
dem a tota la joventut a afiliar-se al Sindicat d’Estu-
diants, a formar comitès de vaga a tots els instituts 
i facultats per a alçar un moviment estudiantil fort 
i organitzat. Aquesta vaga és un gran pas en el que 
ha de ser una mobilització sostinguda en el temps i 
ascendent fins a aconseguir totes les nostres reivindi-
cacions. Ho aconseguirem!
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Totes i tots a la vaga i les manifestacions el 9 de març!

Uneix-te al Sindicat d’Estudiants i construeix

l’organització al teu institut o facultat!

Afilia-t a les nostres webs!: www.sindicatodeestudiantes.net

o www.sindicatdestudiants.net


