
COMUNICAT  DE  L’ALUMNAT  DEL  S’AGULLA  SOBRE  LA 
CONVOCATÒRIA DE VAGA DELS DIES 16, 17 i 18 D’OCTUBRE.

En tan sols vuit mesos de govern, el Partit Popular, amb la complicitat i el suport de 
CiU, ha retallat drets històrics dels treballadors i la joventut que van ser arrencats a 
través de dures lluites contra la dictadura franquista i en els anys posteriors. Aquesta 
política, suposadament “anticrisi”, només té una finalitat: mantenir els sagrats beneficis 
de la gran banca, els grans empresaris i els poders econòmics de sempre. En tota aquesta 
ofensiva, els joves ens portem una de les pitjors parts: sotmesos a un atur brutal, ara 
pretenen acabar amb el nostre dret a una ensenyament públic, gratuït i de qualitat.
El  passat  mes  de  juliol,  el  ministre  José  Ignacio  Wert  donava  instruccions  a  les 
comunitats  autònomes  per  aplicar  el  paquet  de  retallades  i  feia  pública  la  major 
contrareforma educativa de l’última década. Entre les mesures plantejades destaquen:

•Creació de noves selectivitats econòmiques i acadèmiques   per accedir a l’FP de 
Grau Superior i a la universitat.  Pujada de taxes universitàries de fins a un 66% 
respecte el curs passat.
•Acomiadament salvatge de més de 50.000 professors  
•Imposició de tres revàlides   (proves selectives) que es faran a 6è de primària, 4t 
d’ESO i 2n de Batxillerat,
•Imposició  de  taxes  de  matrícula  de  centenars  d’euros    als  estudiants  de 
Formació Professional  i  retirada de les beques menjador i de llibres  per als 
estudiants de primària i secundària a molts territoris de l’estat
•Creació  d’itineraris   de  la  més  baixa  qualificació  des  de  3r  d’ESO  per 
amuntegar  en  aquests  als  estudiants  amb  més  dificultats  d’aprenentatge  i 
expulsar-los al més aviat possible del sistema educatiu.

L’únic camí per frenar aquests atacs brutals és el de la mobilització més contundent i 
massiva de tots els estudiants, juntament amb els nostres pares i professors.
 Des  del  Sindicat  d’Estudiants  insistim  en  la  proposta   d’anar  més  enllà  en  les 
mobilitzacions per derrotar la política del PP de retallades i privatització dels serveis 
públics, amb la convocatòria d’una nova vaga general, però en aquesta ocasió de 48 
hores, per deixar ben clar que no acceptem que un grapat de banquers, especuladors i 
milionaris, els verdaders responsables de la crisi, siguin qui determinin el nostre futur.
Per això:

1.Ni revàlida ni selectivitat.
2.No a  l’increment de taxes de matrícula a la universitat
3.No a la imposició de taxes a la Formació Professional.
4.Ni un sol acomiadament de professors de l’educació pública.
5.No a les retallades contra l’educació pública,
6..Defensem els nostres drets democràtics.
7.No al desmantellament de l'estat del benestar.

Per a aquestes raons ens adherim a la vaga general convocada per als dies 16, 17 i 18 
d’octubre.


