
D es que el Partit Popular va arribar al Govern central i
a la Generalitat, els joves i els treballadors vivim un

autèntic malson, suportant atacs brutals a les nostres con-
dicions de vida, als nostres drets democràtics i als serveis
socials més bàsics. 

L’educació pública ha sigut una de les dianes en aques-
ta ofensiva de la dreta. Volen tornar als anys del franquis-
me, quan només els fills dels rics tenien garantit el seu dret
a l’estudi, i per això han elaborat un pla per desmantellar
l’educació pública que comença amb la contrareforma
franquista de l’educació —la famosa LOMCE—, que entra-
rà en vigor aquest curs. 

Un inici de curs explosiu al País Valencià

L’inici de curs ha mostrat la determinació d’estudiants, pro-
fessors, i mares i pares, per defendre l’ensenyament públic.
El mateix dia de començament de curs, el 3 de setembre,
les mares i pares del Col·legi Ciutat de Cremona,
rebel·lant-se davant l’arbitrarietat de la Conselleria (que
vol tancar el centre), van portar a tots els seus fills a clas-
se; la consellera Mª José Catalá va enviar la policia nacio-
nal al centre, per a expulsar els pares i, també, els mestres
en atur que es van oferir per a cuidar els nens. És un escàn-
dol que es porte a policies dins d’un col·legi i que es trac-
te a mares i pares com a delinqüents! Fora la policia dels
centres d’estudi!

Poc després la rebel·lió s’estenia per molts col·legis i ins-
tituts.  A la persistència de barracots (quasi 500, amb

14.000 estudiants),
a la falta de professors
i mitjans, es sumava una
calor insuportable, pro-
ducte no de la meteorolo-
gia sinó de la falta de previsió
de la Conselleria, que no té els centres climatitzats. Evi-
dentment, l’anticipació de l’inici de curs al dia 3 (una
decisió no justificada imposada per Catalá) és part del
problema. Aquesta situació, que va provocar inclús ma-
rejos, va ser contestada per la intensa mobilització d’es-
tudiants, pares i professors. El Sindicat d’Estudiants va
convocar vaga amb manifestacions el 18 de setembre,
dia en que la majoria de centres van aturar i milers d’es-
tudiants ens varem mobilitzar a València, Alacant, Dè-
nia, Oriola... Per la vesprada manifestacions de milers
d’estudiants, pares i mares, i docents, i entre ells molt es-
pecialment els del Cremona, exigírem amb força ‘Catalá
dimissió!’.

Els atacs del PP continuen: taxes al batxillerat
i a la FP, préstecs bancaris en lloc de beques
i nou decret per a privatitzar la Universitat

El ministre Wert està decidit a introduir el copagament en
totes les etapes educatives que no siguen obligatòries. Què
vol dir això? Privatitzar completament l’ensenyament i
que només estudie Batxillerat o Formació Professional qui
se’l puga pagar. El que ja va imposar CiU a Catalunya,
amb taxes de 400 € per a la FP, o el PP a Madrid, ara ho
volen estendre a tot l’Estat. 

21-22-23
octubre

Vaga general 
estudiantil

VALÈNCIA: Facultat d'Història
(Avgda. Blasco Ibáñez, metro Facultats)

ALACANT: escales de l’IES Jorge Juan

CASTELLÓ: Pl. de la Independència

No a l’ofensiva franquista

del PP!!

22 d’octubre · A les 12
Tots a les manifestacions



Però el Partit Popular no en té prou amb això ni amb
els més de 45.000 estudiants que ja han sigut expulsats de
la Universitat per no tenir recursos. Per això han incremen-
tat el cost de les taxes universitàries un 66%, han retallat
dràsticament l’import de les beques i demoren el seu pa-
gament fins a després d’acabar el curs.

A tot això cal sumar les declaracions de la número dos
del Ministeri d’Educació, la multimilionària Montserrat
Gomendio, afirmant que s’hauria d’acabar amb l’actual sis-
tema de beques i reemplaçar-lo per préstecs bancaris. Quin
escàndol! Com sempre, el PP valencià està a l’avantguar-
da  dels atacs. De forma pràcticament clandestina, Catalá
ha signat un conveni amb la banca per a imposar els prés-
tecs, a un saborós interès del 5%. No volem elegir entre
esclavitzar-nos de por vida amb la banca o no anar a la
Universitat!

Per si això no fora suficient, el ministre Wert ja ha po-
sat sobre la taula un nou decret que es proposa reduir els
graus universitaris a tres anys, devaluant completament
aquest títol, que es convertirà en paper mullat en el mer-
cat laboral. Al mateix temps, vol imposar que els màsters
siguen de dos anys en comptes d’un per a completar els es-
tudis universitaris. Amb aquesta mesura volen establir una
nova barrera econòmica completament insalvable per a la
majoria. Amb els preus actuals, de 4.000 o 7.000€ per po-
der cursar un any de màster, és clar que serà una minoria
privilegiada qui puga costejar-lo. Estan decidits a expulsar-
nos de la Universitat, però no ho consentirem! 

A octubre, rebel·lió a les aules!

En aquests dos anys els estudiants hem inundat els carrers
en catorze jornades de vaga que han paralitzat l’educació.
Amb el suport dels nostres pares i professors que han estat
al nostre costat, la mobilització ha aconseguit retardar la
implantació de la LOMCE i fins i tot que fins el 2017 no es
porten a terme les revàlides. És una llei que ha nascut mor-
ta i que gràcies a la mobilització és possible que no arribe
a aplicar-se i finalment es derogue. Però podem aconseguir
molt més. Sí es pot! 

Des del Sindicat d’Estudiants entenem que la mobilitza-
ció és l’únic camí possible, i per això cridem a tots els es-
tudiants a convertir el mes d’octubre en una rebel·lió ge-
neral pels nostres drets, celebrar milers d’assemblees, tan-
caments i concentracions per organitzar la gran vaga
general estudiantil els dies 21, 22 i 23 d’octubre que ature
tota l’educació, buidant tots els instituts i universitats pú-
bliques i prenent els carrers. 

Cridem a tots els professor, pares i mares a que recolzen
activament la vaga estudiantil, i emplacem a les direccions
d’STEPV, CCOO, FETE-UGT  i les FAPAs, i a la Plataforma
per l’Ensenyament Públic, a que escolten als milers de famí-
lies i professors que pateixen dramàticament les conseqüèn-
cies de les retallades, i a que el 23 d’octubre, coincidint
amb l’última jornada de vaga estudiantil, criden a la vaga
general educativa, des d’Infantil fins a Universitat. 

L’única resposta que cap en aquesta situació és la de
lluitar de forma decidida. Accions simbòliques o declara-
cions retòriques no aturaran el Govern. Si Wert i Catalá
no retrocedeixen cal continuar la mobilització de manera
contundent, estenent i fent-la unitària al màxim. Tots
junts podem fer fora Wert i Catalá, i tirar darrere tots els
seus atacs!

Tots a la vaga estudiantil
el 21,22 i 23 octubre!

Dimarts 21 d’octubre: VAGA GENERAL
D'ESTUDIANTS i organització de piquets

informatius en mercats, centres de salut, places,
transports... per donar a conèixer les reivindicacions

del moviment estudiantil.

Dimecres 22 d’octubre: VAGA GENERAL
I MANIFESTACIONS ESTUDIANTILS PEL MATÍ

a totes les ciutats i localitats.

Dijous 23 Octubre: el Sindicat d'Estudiants
promourà manifestacions conjuntes

amb pares i professors.

Afilia't al Sindicat d'Estudiants!

No més retallades a l’ensenyament
públic! No al copagament del batxillerat

i la FP superior! No al Decret de
Privatització de la Universitat! 

Educació pública, digna, laica i gratuïta
des de l’escola infantil fins a la universitat!

Ni un euro més a l’escola privada
concertada! 

Volem beques dignes i a temps,
no hipoteques bancàries! 

Wert dimissió! Catalá dimissió!
Retirada de la LOMCE 

Readmissió dels nostres professors
acomiadats! 25 estudiants per aula màxim 

Climatització dels centres per a estiu i
hivern. Retirada de l’anticipació

de l’inici de curs

Prou de barracots!
Creació dels centres necessaris per

a la seua desaparició immediata

No al pla de plurilingüísme!
Per la implantació progressiva
de l’ensenyament en valencià

paisvalencia@sindicatdestudiants.net  • Tlf 685 098 482
www.facebook.com/sindicatdestudiants.paisvalencia  • @SE_PV  • @SindicaEstudian


