
VAGA ESTUDIANTIL 
AMB EL FUTUR NO S’HI JUGA: AVUI, ESTUDIANTS ¿RETALLATS?, DE MÀ 
TREBALLADORS PRECARIS 

“Crisi”  és la paraula més usada en aquests darrers anys.  Amb l’excusa de l’actual situació 
econòmica i  dels  pocs recursos en les  arques públiques,  l’Estat  espanyol  i  el  Govern han 
començat una política dura de retallades que ens duu, dia a dia, cap a una situació social 
d’emergència.
En tots els serveis públics (sanitat, educació, cultura...) hi ha hagut fortes retallades que afecten 
l’interès general de la nostra societat en benefici d’uns pocs, que són els de sempre, els que 
ens oprimeixen.

Nosaltres, com estudiants de secundària, patim dia a dia les conseqüències de les retallades:
- Instal·lacions deficients als centres de secundària
-  Precarització de les treballadores públiques docents:  s’eliminen les noves places i  les 
pròrrogues  d’interins  per  substituir  professorat  educatiu,  i  no  es  paguen  hores  extres  ni 
suplements econòmics.
-  La massificació d’alumnes a les aules: les ratios han augmentat i això desemboca a una 
major dificultat per part del professor d’arribar a la totalitat dels alumnes, per la qual cosa, la 
qualitat de l’ensenyament disminueix.
- Desprotecció sanitària i copagament-repagament: S’aboleix el dret a l’assistència sanitària 
als estrangers aturats de llarga duració. Pagament de la targeta sanitària, dietes, tractaments i 
medicaments.
- Violació de la llei de normalització lingüística: Aquesta menysprea el català com a llengua 
de la funció pública i promou la utilització d’un bilingüisme insultant.
-  Augment de les tarifes del transport públic: 45% si ets universitari, 23% si ets resident, 
100% si ets pensionista, a demés els menors de 16 anys ara han de pagar.

La  situació  econòmica   i  política  que  estam  travessant  ens  demana  una  resposta  social 
conjunta, solidària i amb criteri, ja que vivim un punt crucial que separa un abans i un després. 
Com també un punt decisiu en el futur de la nostra societat.
Les  condicions  són  greus,  la  respostes  socials  són  escasses  i  la  vaga  general  és  ja  una 
necessitat imperant.

Organitza’t i lluita pels teus dret.  #29F VAGA!

Les lluites d’ahir són els dret d’avui i les lluites d’avui són els drets del futur.


