
9M: Vaga General d’Educació
MANIFEST UNITARI a la UdL

Tots  els  sectors  implicats  en  l’educació  (professors,  PAS,  estudiants,  pares  i  mares 
d’alumnes) arreu de l’Estat hem convocat conjuntament una vaga general de l’educació 
que abasta totes les etapes, des de l’educació infantil fins a la Universitat, per demanar 
que s’aturin les retallades i que es retiri el projecte de llei de la LOMCE. 

La vaga abasta a tot l’Estat i està convocada per tots els sindicats d’educació, per les  
principals organitzacions d’estudiants i per les associacions de pares i mares. A la UdL, 
la vaga compta amb el suport de CCOO, APAS, UGT i el SAC. 

Aquesta és una vaga que abasta tot l’Estat espanyol i que, per primer cop és convocada 
tant pels principals sindicats de l’àmbit educatiu (CCOO, UGT, CGT, STES-i) com per 
les  associacions  de  pares  i  mares,  com  per  diferents  organitzacions  estudiantils.  A 
l’àmbit universitari català compta amb el suport de la Plataforma Unitària en Defensa de 
la Universitat Pública (PUDUP), que agrupa assemblees i col·lectius tant d’estudiants 
com de PAS i PDI.

La Universitat pública catalana està suportant el tercer any de retallades i encara no 
coneixem el pressupost 2013, però ja s’ha anunciat  que l'aportació de la Generalitat 
tornarà  a  reduir-se  un  altre  cop.  L’ofegament  econòmic  es  vol  combinar  amb  la 
modificació dels òrgans de representació i govern de les universitats, tot encaminat a un 
mateix objectiu: acabar amb la universitat pública com un servei al ciutadà, tant en la 
seva vessant d’ensenyament superior com en la recerca. 

Sabem que el govern de Mas i Mas-Colell ja ha identificat quins son els instruments 
necessaris per aconseguir-ho: disminuir i precaritzar plantilles per empitjorar la qualitat 
del  sistema  i  aconseguir  treballadors  atemorits;  augmentar  les  taxes  i  les  barreres 
d’accés  de  tot  tipus  per  barrar  el  pas  als  sectors  populars  que vulguin  accedir  a  la 
universitat i incrementar la ingerència de grups econòmics i governamentals per fer més 
difícil que la universitat exerceixi el dret constitucional d’autonomia universitària. 

Ara és el moment de triar: callar i sotmetre’s o aixecar la veu i plantar cara. Fem una 
crida a totes les persones que voleu dir PROU a les retallades i a les imposicions, per 
confluir el 9 de maig i convertir aquesta data en el punt de partida d’un moviment social 
massiu, coordinat i sostingut contra aquells que volen acabar amb la universitat pública.


