
Les passades eleccions del 20 de desembre van representar 
una forta garrotada per al Partit Popular. La veu dels milions 
de treballadors i joves que ens hem manifestat als carrers en 
defensa de l’ensenyament i la sanitat pública, contra la refor-
ma laboral i els desnonaments, contra la llei mordassa i la co-
rrupció, s’ha traslladat també en les urnes. El gran avanç en 
tots els territoris de les forces de l’esquerra compromeses amb 
aquestes reivindicacions i amb la rebel·lió social d’aquests 
anys, és la millor prova que la lluita és el camí per a derogar 
totes aquestes lleis i mesures. 

No al pacte Pedro 
Sánchez-Ciudadanos 
perquè res canvi

No obstant açò, hi ha molts in-
teressos perquè les coses no can-

vien. Des del Sindicat d’Estudiants 
manifestem el nostre profund rebuig 

al pacte signat per Pedro Sánchez i 
l’equip negociador del PSOE amb Ciu-
dadanos, formació a la qual fins a fa 
molt poc anomenaven dreta 2.0. Aquest 
pacte és una completa burla al movi-
ment de milions d’estudiants, professors 
i pares: no derogaran la LOMCE ni el 
3+2, tampoc eliminaran la religió de les 
aules, no recuperaran els milers de mi-
lions d’euros que han retallat a l’ensen-
yament públic ni tornaran a contractar 
als milers de professors que van acomia-
dar. De fet, el pacte és tan escandalós 
que ni tan sols arreplega la gratuïtat del 
Batxillerat o la Formació Professional, 
un clar avís que estan planejant imposar 
taxes acadèmiques per als milions d’es-
tudiants que estudiem Batxillerat, i que 
ara no paguem gens, i legalitzar les ta-
xes abusives que ja es cobren a la FP a 
diverses zones de l’Estat. Si Pedro Sán-
chez no té principis i pretén vendre 

Derogació immediata 
de la LOMCE i el 3+2!
Els diners dels corruptes 
per a llevar els barracots!

13 i 14 d’abril
VAGA GENERAL d’estudiants 



l’ensenyament públic als representants de l’Ibex 35, 
els estudiants sí que els tenim i seguirem lluitant pel 
que és just!

Menys corrupció i més educació

Paral·lelament, s’ha destapat una part de la gran tra-
ma de corrupció entorn del PP. Una estructura mafio-
sa ha saquejat els comptes públics, en benefici dels 
seus amics, dels capitalistes i d’ells mateixos. Exigim la 
depuració total de tots els corruptes, el judici i càstig 
de tots ells i que retornen fins a l’últim euro. Que la 
Generalitat i els Ajuntaments del canvi es personen 
com a afectats i exigisquen la confiscació de tots els 
seus béns per a dedicar-los a l’ensenyament i sanitat 
pública, els serveis socials, habitatges públics, etc. En 
qualsevol cas, l’ensenyament públic valencià no pot 
esperar més. Els professors acomiadats, els estudiants 
en barracots, els que patim la massificació, els afec-
tats per les matrícules universitàries abusives, no po-
dem esperar més. Ens hem mobilitzat massivament 
per a solucionar aquesta greu situació, i continuarem.

Tornem als carrers!
13 i 14 d’abril: tots a la vaga!

Governe qui governe finalment, no acceptarem de 
cap manera que la lluita de la Marea Verda siga traï-
da. Per a garantir que les nostres justes reivindica-
cions es porten a la pràctica, no n’hi ha prou amb el 
que puga ocórrer en el Congrés. No permetrem que 
en negociacions clandestines, en despatxos i a esque-
na de tots nosaltres, es venga de nou l’ensenyament 
públic! Per açò cridem a la joventut a la rebel·lió, a 
buidar les aules el 13 i 14 d’abril en una gran vaga 
general estudiantil, per a defensar un ensenyament 
públic digne, gratuït, democràtic i de qualitat, sense 
retallades ni lleis franquistes, i a la qual tots els joves 
puguem accedir en igualtat de condicions. No hi ha 
excuses per a justificar una altra cosa que no siga la 
derogació de totes les lleis, decrets i retallades que 

ataquen aquest dret! Fóra la LOMCE i el 3+2! Aug-
ment dràstic de les beques i reducció immediata de 
les taxes!

Perquè la vaga siga un èxit complet, cal organitzar 
comitès de lluita a tots els instituts i facultats i acudir 
massivament a les manifestacions. Des del Sindicat 
d’Estudiants cridem a la unitat a totes les associa-
cions estudiantils d’esquerres perquè s’unisquen a la 
vaga del 13 i 14 d’abril, i al conjunt de la comunitat 
educativa, als pares i mares, als professors i a les seu-
es organitzacions i sindicats de classe, a confluir en 
aquesta mobilització i tornar a alçar ben alta la ban-
dera de la Marea Verda, deixant molt clar al futur 
govern —siga el que siga finalment— que no hem 
lluitat aquests anys per a que tot seguisca igual.

Vaga el 13 i 14 d’abril
Proposem en tots els instituts

i facultats organitzar:

1.- Assemblees massives per a explicar els 
motius de la vaga. La vaga és completament le-
gal, com les manifestacions. Ningú ens pot impe-
dir exercir el nostre dret.

2.- Crear comitès de vaga en cada institut i 
facultat per a fer pancartes, repartir fulls i difon-
dre en cada centre i en cada barri els motius de 
la nostra lluita, així com concentracions i altres 
accions, involucrant en les mateixes als nostres 
professors i pares.

3.- Preparar les manifestacions. A les nos-
tres webs es troba el llistat de manifestacions que 
se celebraran a tot l’Estat. Si falta la teua localitat, 
t’animem a legalitzar-la i convocar-la, posa’t en 
contacte i t’explicarem com.

www.sindicatdestudiants.net  •  paisvalencia@sindicatdestudiants.net
685 098 482  •  Facebook:  Sindicat d’Estudiants País Valencià

Manifestació a València
el 14 d’abril a les 12
a l’Avinguda Blasco Ibáñez 28,

a l’altura d’Història
(metro Facultats, eixida Història)

L’ensenyament públic
no es ven, es defensa!
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