Exigim condicions dignes d’estudi!, i la dimissió de Catalá!!

Tots a la vaga el dijous 18 i a les manifestacions!!
U na autèntica rebel•lió recorre les aules. L’actitud d’una Administració acostumada
a prendre decisions per damunt sense comptar am els interessos de la comunitat educativa ni escoltar-la ha creat una situació gravíssima als centres. La decisió unilateral de
començar les classes un par de setmanes abans no té cap avantatge i s’ha demostrat
un error. Però la resposta de la consellera Mª José Catalá és de menyspreu, dient que
ací ‘se dan muchos días de calor, y no podemos suspender las clases cada vez que esto
se produzca’.
Davant això la resposta del
moviment, dels estudiants, mares i
pares i professors, marca el camí.
L’explosió de protestes (2.000 manifestants en València el divendres) és
impressionant, i és un xicotet exemple del que podem fer si ens organitzem bé i fem conﬂuir tota
aquesta energia.
El Sindicat d’Estudiants recolza qualsevol iniciativa de mobilització als centres i al carrer. I, per
suposat, anima a que siga l’assemblea de cada centre qui decidisca quines accions portar a terme. Al mateix temps, volem
aportar, amb la nostra convocatòria de vaga amb manifestacions per al dijous 18, la
conﬂuència de tots els centres, a tot el País Valencià. Que el mateix dia, a les mateixes hores, un clamor s’eleve des del carrer a la Conselleria, en València, en Oriola o en
Castelló: exigim condicions dignes d’estudi!!
Aquesta és una lluita de tota la comunitat educativa. La Trobada de Plataformes
Comarcals està convocant a manifestacions de pares, professors i estudiants el dijous
per la vesprada en cada ciutat. Exigim tots junts a Mª José Catalá la seua dimissió!
Aquesta situació és la gota que desborda el got. L’ensenyament públic està en perill: cada vegada hi ha menys professors, la massiﬁcació és escandalosa, els preus universitaris expulsen a desenes de milers de ﬁlls de treballadors, els barracots es fan
permanents... I la LOMCE de Wert va en aquesta línia. Només volen fer negoci amb els
col•legis concertats, i que a la Universitat estudien només els ﬁlls de papá. Per això el
Sindicat d’Estudiants també ha convocat vaga, en aquest cas, a tot l’Estat, per als dies
21, 22 i 23 d’octubre.
Volem també des d’ací mostrar la nostra solidaritat amb la comunitat del CEIP
Ciutat de Cremona, d’Alaquàs, i exigir la reobertura de la línia educativa tancada i de
totes les unitats tancades aquest curs per a afavorir a la concertada.
La lluita per l’ensenyament públic, i per un futur digne per als joves, no acaba el
dijous. Per a defendre’ns de tots els atacs del PP cal que estiguem organitzats per a
lluitar. Per això animem a tots a construir el Sindicat en cada centre! Units i organitzats, som invencibles!

Manifestacions a València
Tots els estudiants, a les 12 h. a la Conselleria d’Educació
Avgda. El Campanar 32 (front a l’antic Hospital La Fe)

Estudiants, professors i pares, a les 18:30 a St. Agustí
Mesures immediates per a que el calor no rebasse els 27 graus!
Condicions dignes: professors suficients, prou de massificació, eliminació de barracots, el
fill de l’obrer a la Universitat! No a la LOMCE!
Retirada de l’anticipació del curs escolar en dues setmanes!
No a la supresió de línies! Solidaritat amb el Cremona!

Sindicat d’Estudiants
www.sindicatdestudiants.net (en català) i
www.sindicatodeestudiantes.net (en castellà). Telf. 685-09 84 82

