
ESTUDIANTS DE TOT L'ESTAT CRIDATS A LA VAGA EL DIMARTS 24 DE MARÇ

Amb  aquesta  mobilització  denunciarem  les  retallades  en  educació  i  el  3+2,
mostrarem el nostre suport contra els acomiadaments de més d'un centenar de
treballadors al grup NAVEC; especialment amb el representant de la CGT Arturo
Ferro, acomiadat per defensar els drets dels treballadors, i insistirem a Tarragona
en  la  reivindicació  del  Sindicat  d'Estudiants  de  un  local  social  davant
l'Ajuntament. La manifestació  a Tarragona sortirà a les 12h des de la Pl. Imperial
Tàrraco.

Tant el ministre Wert com la consellera Rigau han llençat nous i brutals atacs contra l'educació pública.
En primer lloc han acordat encarir més els estudis universitaris, substituint l'últim any de grau per a un
màster docent (amb preus de 4000 a 7000 euros), el que es suma a les caríssimes taxes universitàries
i d'FP, l'amenaça de copagament dels estudis de secundària o la retallada brutal a les beques. Així
mateix, el govern de CiU a Catalunya ha aprovat una nova retallada als pressupostos per a l'educació
pública  d'un  17% aquest  2015,  mentre  augmenten  els  diners  destinats  a  l'ensenyament  privat,  o
planteja una nova llei d'FP que deixa en mans de les grans empreses la valoració acadèmica i bona
part de la formació. Tota aquesta bateria d'atacs suposa el cop definitiu al dret a estudiar de milers de
joves.  PP i  CiU segueixen mentint  en dir que aquesta reforma és per equiparar-nos amb Europa,
mentre obliden esmentar que a 23 països europeus l'accés a la Universitat és gratuït o a preus baixos,
com per exemple a França, on un any de matrícula costa una mitjana de 181 euros.

Des de el Sindicat d'Estudiants pensem que un atac tan greu ha de ser respost massivament al carrer 
per això fem una crida als sindicats USTEC, CCOO, UGT, CEAPA i totes les entitats a respondre amb 
tota la força amb una vaga i rebel·lió a les aules de tots els sectors educatius des de l'educació infantil 
fins la universitat . Per derrotar els plans de Wert i Rigau cal unir totes les forces i omplir els carrers en 
una mobilització massiva. La crua realitat és que si no lluitem amb la màxima força davant les 
retallades, els governs de CiU i PP destrossaran tots els nostres drets!

Com a fills de treballadors no només sofrim les retallades a l'educació pública, també patim els
desnonaments o els acomiadaments dels nostres pares o germans, per això volem mostrar tota
la  nostra solidaritat  amb els  treballadors acomiadats  al  grup NAVEC i  especialment  amb el
representant de la CGT Arturo Ferro, acomiadat per  defensar els llocs de treball i condicions
laborals dels seus companys. També volem  volem mostrar tot el nostre suport als treballadors
d'EMSA contra el tancament de l'empresa i  que porten quatre mesos sense cobrar.  Des del
Sindicat d'Estudiants, com a fills de treballadors, considerem que la lluita per una educació pública i la
lluita per un lloc de treball digne és la mateixa: la lluita per una vida digna per la immensa majoria de la
població contra els que ens ho volen prendre absolutament tot.

Així mateix amb aquesta mobilització insistirem en la reivindicació del Sindicat d'Estudiants d'un local
social davant l'Ajuntament de Tarragona. Un ajuntament que ignora les nostres reivindicacions i que no
compleix la seva promesa (feta fa mesos) de proporcionar-nos un local “en una setmana”. És injust
que l'ajuntament, que hauria de representar a les famílies humils, dóni més importància a satisfer els
desitjos d'un rei al que pocs esperavem, mentre menysprea a la organització més representativa dels
estudiants, que lluita per l'educació pública a la ciutat de Tarragona des de fa dècades.


