
ACTA DEL DÍA 11-6-2012 ASSEMBLEA INDIGNATS SVH 
 

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y GRUPO DE MODERACIÓN. 

 

2. UNIVERSIDAD DE VERANO EN VALLIRANA: 

 

 

2.1  Nos dejan 70 carteles para colgarlos por SVH 

- Nosotros podemos imprimir el horario y colgarlo al lado (a partir 

del dia 15 de junio)  

A. Quien imprime 70 horarios a DinA3? Al final no se hace 

B. Quien puede colgarlos? Reparto: Se colgarán el lunes y el martes próximos. Los 

repartimos en la próxima asamblea. 

 

2.2 Nos ofrecemos a conseguir una entrevista para la radio de SVH 

sobre la Universitat d’estiu de Vallirana. 

A. Quien contacta con la radio? RF ha hablado, se pondrán en contacto con 

nosotros. Hay que comunicárselo a Vallirana (PA) 

 

3. EDUCACIÓN 

 

3.1 “Joves contra les retallades” 

- ILP 

- Proposició de Llei 

- Manifest (ANEXOS 1, 2 ,3 Y 4) 

- AD: hoja firmas y gmail 

- Propera reunió, qui hi va? Martes 12 de junio, a las 21h 

 

• Limitarnos al pueblo y a crear asambleas de estudiantes 

• En el manifiesto inicial parecía que no se sabía de dónde venían los recortes, los 

recortes vienen de la LOE y de la LEC. Esto sería innegociable.  

• El uso que se le puede dar al manifiesto es: repartirlo por el pueblo, mandarlo 

al boletín, moción.  

• Dar más importancia al movimiento estudiantil en el pueblo.  

 

3.2 Asamblea educación  

- 13 de junio, a las 18h, en la Biblio Narcís Lunes 

- Pancarta blanca para la Escola Iris 

- Cartel 13 de junio 

- Qui hi va? EV, BG, HJ 

- Tenemos 70 carteles para colgar, los repartimos para colgarlos.  



 

• Primera asamblea de padres en un colegio de Pallejà.  Se propondrán acciones, 

se puede movilizar desde la reunión del miércoles. 

• Se plantea la dificultad de movilizar a la gente en verano. 

• Se hizo una propuesta de crear una plataforma para valorar la calidad en la 

enseñanza, el miércoles se trabajará. 

• Se deben hacer propuestas para el principio de curso 

• Se valora la importancia de la huelga en la enseñanza como método efectivo 

para conseguir soluciones. 

• Mañana a las 17h hay concentración en Via Augusta 232 sobre educación. 

• La LOE y la LEC promueven una educación privada encubierta (permiten 

entrada de empresas, o de personal no pedagógico). Colegios de primera y 

segunda categoría, aumento de las ratios (por ley), etc. 

 

3.3 SOS ENSENYAMENT PÚBLIC 

- Compramos más camisetas? Se han vendido todas. Mañana se comprarán más: 20 

 

4. CAMPAÑA “PON UNA PANCARTA EN TU BALCÓN”  

 

4.1  “Sant Vicenç es mou i diu prou” “No pagarem el seu deute” + 

logo Asamblea: Se ha hecho una propuesta, se cambia “Sant Vicenç” por “El poble” y el 

logo se desplaza. 

- Se propone llevar la plantilla a la Coordinadora y proponer que se haga en otros 

pueblos, generalizar con el logo de AcampadaBCN 

 

4.2 Contacto: IS  

- La plancha cuesta (más o menos con tinta, etc): 100€ -PANCARTAS- 

- La plancha para camisetas: 35€ / 3€ por camiseta APROBADO 

Se propone hacer camisetas ahora y las pancartas de cara a septiembre para poder 

trasladarlo a otros pueblos y recaudar dinero. APROBADO 

 

 

5. SANIDAD 

 

5.1 Resolució text parlament: 

 

Redactat original: 

 

El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP del CAP El Serral de Sant Vicenç dels 

Horts a partir de l'1 de juliol de 2011. Aquesta mesura, a més  de molèsties i 



desigualtat d'oportunitats per als usuaris i una davallada de  la qualitat d'atenció, 

comporta més despesa en transport sanitari,  acomiadaments de personal i 

recol·locacions de personal fix i interí i col·lapses dels metges de família dels CAP i 

de l'hospital de referència, l'Hospital de Sant Boi, i increments de les llistes 

d'espera. A més, aquest tancament provoca problemes greus a les persones grans i 

amb mobilitat reduïda, que han de desplaçar-se de nits a major distància sense 

transports públics nocturns (això està malament – de nit si hi ha urgències) que 

s'adeqüin a les noves necessitats de mobilitat creades. 

 

La meva proposta: 

 

El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP del CAP El Serral de Sant Vicenç dels 

Horts a partir de l'1 de juliol de 2011. Això a suposat, entre altres coses, la pèrdua 

del personal sanitari que cobria el servei d’urgències de 8 del matí a 8 de la tarda 

(dos metges y dos infermeres). D’aquesta manera s’ha produït un deteriorament 

de les condicions laborals dels metges que han d’assumir el treball que abans feien 

els seus companys, així com una davallada de la qualitat de l’atenció que s’ofereix 

als ciutadans. D’altra banda es dona la situació de que persones que abans eren 

ateses a l’instant al mateix edifici del Serral ara han de fer una llarga espera o son 

derivades a l´hospital de Sant Boi, ho que pot derivar en una situació dramàtica per 

aquell ciutadà o ciutadana que no tingui mitjans o no estigui en condicions de fer el 

desplaçament. Una altre qüestió important es que aquet tancament del CUAP es 

contrari a una política seriosa de descongestionament dels Hospitals, que acaben 

assumint una carregar als seus serveis d’urgències molt superior a les seves 

capacitats. 

  

 

 

Proposta de resolució: 

 

 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar abans de concloure el 

setembre de 2012 al Govern Territorial de Salut, a l'Ajuntament, a les 

persones usuàries i als professionals les dades objectives i la valoració 

sobre la qualitat de la sanitat pública i l'impacte sobre les persones usuàries 

del tancament de l'atenció continuada al CAP El Serral de Sant Vicenç dels 

Horts (Baix Llobregat) des de fa pràcticament un any. 

 

 2. Reobrir el centre d'atenció continuada al CAP El Serral de Sant Vicenç dels 



Horts (Baix Llobregat) amb els efectius mèdics i de suport i l'habilitació de 

les instal·lacions que siguin necessaris.  

 

 

- Resposta Anna Simó: 

 

Avui la passem a net i la fem córrer per signar. Quan tots els  

grups l'hagin signat, l'entrem a registre. De moment m'han confirmat que  

firmaven PSC, ICV i C's. De CiU i PP no en tinc cap resposta, però els hi  

passarem per signar.  

 

Tal com els vam explicar, un cop entrat a registre  

(a veure quan triguem la resta de grups a firmar) segueix el tràmit per anar a  

la Comissió de Salut. Ja els vaig dir que seria lent. La comissió de Salut és de  

les més endarrerides que hi ha, m'he trobat que propostes meves s'han debatut al  

cap de 8 mesos d'entrar-les!  

  

 Ja us n'informaré. 

- Resposta RF: 

 

Hola Paco, 

  

Gracies per la teva dedicació y gracies per mantenir-nus informats. 

  

Finalment, el redactat de la resolució es el que us vaig proposar? 

  

Sento dir-ho així, però penso que dir que la resolució pot no tenir resposta en 8 

mesos no es gens seriós. D'aquí a 8 mesos el context econòmic i polític pot aver 

canviat radicalment. A mes a mes es condemna a la població de Sant Vicenç a 

prescindir d'aquest servei durant un temps indefinit. Per que això tingui sentit 

es tindria que resoldre en un o dos mesos com a màxim. Això sembla una prova 

més de la inoperància del sistema polític a Catalunya. Entenc que en aquest 

cas es la Comissió de Salut la que no compleix una funció democràtica, si no tot 

el contrari, quan pot absorbí i bloquejà una petició popular durant una espai de 

temps tan ampli. Es preocupant que les vies oficials de participació es trobin en 

aquest grau de ineficàcia. 

  

La meva crítica no va cap a L'Ana Simó, que ens està ajudant en aquest tema y 

que dona la sensació que fa el que pot. Peró en veig obligat a demanar que es 

reflexioni sobre la carència democràtica que es demostra en aquest cas. 

  



En un principi penso que es deuria continuar amb el procés, però tinc els meus 

dubtes de que serveixi d'alguna cosa quan el temps d'espera pot ser tant llarg. 

El dilluns informaré als meus companys. Pot ser en breu deuríem tenir una 

reunió per parlar d'aquest tema y d'altres que afecten a l'àmbit de la sanitat. 

T'agrairía que ens mantinguesis informats de qualsevol cosa nova, 

Salutacions, 

 

- Alguna resposta més? No 

- De momento esperamos respuesta. 

 

5.2 Comisión sanidad (RF, SE) De momento se paraliza.  

- Nos estamos informando por nuestra cuenta. 

 

• Noticia: en septiembre muchos inmigrantes se quedarán sin 

Atención Primaria. Desde la Asamblea se debería hacer algo. Se 

propondrá algo para la semana que viene. 

 

 

 

6. 12M-15M 

 

6.1 Alguien ha contestado?  

- Hay que pedirles que necesitamos saber las cosas con tiempo. Se encarga US, SE HA 

HECHO? Nadie ha contestado 

 

6.2 Hay que contactar con el grupo de percusión para que vengan, cuando esté todo 

aprobado 

 

7. AYUNTAMIENTO SVH – PARTICIPACIÓN 

 

7.1 Explicación reunión Participación 

 

- Propuesta participación ayuntamiento 

- Ley de civismo 

- Pancartas 

- Transparencia 

- Propuestas entidades 

- Diálogo entre entidades y Ayuntamiento 

- Potenciar los Consells 

- Consell de ciutat 

- Red de voluntarios 



- Favorecer el diálogo entre los grupos políticos 

 

 

7.2 Comisión participación 

 

- Explicación reunión: 

a. Objetivo 

b. Fiestas de barrios  

bb. Octavillas 

bbb.Carta 

c. Contacto con AAVV (Junta) 

d. Proyecto a desarrollar en verano 

 

  Tareas: 

 a. Aprobación e impresión octavillas: Imprime PA 

 b. Preparar paradita Fiesta próximo barrio 

 - mesa, sillas, carpa HJ 

 - material 

 - Quien va? 

 - Horario?Sábado de 17h a 20h. 

 17h a 18.30h: Bego y Rafa 

 18.30h a 20h: Patri, Use, Hij 

 c. Ir hablar con la AV La Vinyala. Mañana se habla 

 

TEMAS A TRATAR EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA: 

 

8. REUNIÓN COMITÉ HUELGA 

 

8.1 Explicación reunión pasado miércoles 

8.2 “X dia, al sol” 

 

9. RESPONSABLE DEL PUNTO DE INFORMACIÓN: 

 

- Se ha actualizado? 

 

10. PROPUESTA DE TRANSPARENCIA EN LAS FINANZAS 

 

- Colgar en internet todos los gastos e ingresos. SE APRUEBA 

- US se encarga, SE HA HECHO? 

 

11. AUTOFINANCIACIÓN 



 

- Qué hacemos? 

 

10. CORRELLENGUA 

 

- 13 de juny, a les 21.00h, a Can Comamala  

- Van: PA, AD, JOS 

 

11. REPRESIÓN 

 

- Cartel (RA) 

 

12. COORDINADORA  

 

- Acta pasada coordinadora en Sant Boi  

- De qué se habló? 

- Próxima? Quien va? 

 

13. TURNO ABIERTO PALABRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1  

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ SUPERIOR A CATALUNYA 

L’educació pública és un dret i una garant de la igualtat d’oportunitats, no un 

privilegi. Tres entitats socials i polítiques de Sant Vicenç dels Horts sentim la 

responsabilitat social d’actuar contra unes retallades sense precedents en l’educació 

superior pública de Catalunya. Creiem necessari informar la ciutadania, i sobretot el 

jovent, transmetre la nostra preocupació sobre aquestes retallades i exercir pressió 

social per a aturar-les. És per això que hem constituït la Taula de Joves contra les 

Retallades, un punt de trobada per a entitats i persones a títol individual que volem 

unir esforços per fer-nos escoltar. El nostre objectiu és garantir que les properes 

generacions gaudiran dels mateixos drets d’accés a una educació pública i de qualitat, 

si no més, que les que ens han precedit. 

LES NOSTRES RAONS 

1.- Les properes generacions no podran accedir als estudis superiors com fins ara. Les 

polítiques dels governs de l’Estat espanyol i de Catalunya van clarament dirigides a 

afeblir el Sector Públic, i en concret l’educació pública, en un afany de reduïr la 

despesa i el dèficit públics. Sembla que els nostres governants no s’adonen del greuge 

que suposa dur a terme aquestes polítiques per les famílies mitjanes i treballadores, ja 

en dificultats a causa de la conjuntura actual. A més, representa una incongruència que 

es debiliti aquell pilar fonamental que ens ha de permetre superar la crisi econòmica 

que patim a llarg termini, com una via per transformar allò que ens hi ha fet entrar. 

2.- En la dinàmica de retallades actual, el curs que ve es reduirà el finançament públic 

de la Universitat i s’augmentarà el cost dels ensenyaments per les i els estudiants. En 

concret, l’alumnat passarà de pagar un 12-15% de la plaça a pagar-ne fins un 25%. En 

la pràctica, això suposa el doblament de les matrícules universitàries, que podran ser 

fins un 66% més cares. I no serà l’únic sector de l’ensenyament superior que ho patirà; 

les i els estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior hauran de pagar una 

matrícula de 360 euros per curs. 

3.- Les retallades precaritzaran encara més la situació laboral del personal docent i 

investigador i del d’administració i serveis. S’augmentarà la dedicació a la docència 



del professorat funcionari i es reduirà la dedicació del personal contractat, com a pas 

previ als acomiadaments. 

4.- La pressió que experimentarà el cos docent i administratiu repercutirà 

negativament en la qualitat del servei, contrariament al que es podria pensar quan 

l’estudiantat ha de pagar més. 

PER AIXÒ DEMANEM 

1.- La congelació de les taxes universitàries. I no només això; volem la plena gratuïtat 

de l’educació pública, també la superior. 

2.- La no aplicació de les noves taxes en la Formació Professional superior. 

3.- Un millor sistema de beques per l’educació superior, equiparant el dèficit de 

recursos respecte la resta de l’Estat espanyol. 

4.- Augmentar el pressupost en recerca i innovació de les universitats públiques 

catalanes, així com mantenir alliberat el personal investigador de part de la seva 

càrrega docent. 

5.- Garantir els llocs de treball i la promoció laboral del personal docent i 

administratiu contractat. La seguretat laboral tampoc és un privilegi. 

6.- Assegurar la transparència i el control democràtic de les universitats públiques 

catalanes, evitant la seva jerarquització. Cal garantir el bon funcionament dels canals 

de participació i dels òrgans de representació de tots els sectors de la Universitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 (ESMENES RA) 

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ SUPERIOR A CATALUNYA 

L’educació pública és un dret i una garant de la igualtat d’oportunitats, no un 

privilegi. Tres entitats socials i polítiques de Sant Vicenç dels Horts sentim la 

responsabilitat social d’actuar contra unes retallades sense precedents en l’educació 

(superior)i pública de Catalunya. Sembla que ens vulguin fe pagar una crisi que no hem 

creat nosaltres. Creiem necessari informar la ciutadania, i sobretot el jovent, 

transmetre la nostra preocupació sobre aquestes retallades i exercir pressió social per 

a aturar-les. És per això que hem constituït la Taula de Joves contra les Retallades, un 

punt de trobada per a entitats i persones a títol individual que volem unir esforços per 

fer-nos escoltar. El nostre objectiu és garantir que les properes generacions gaudiran 

(dels mateixos drets)ii del dret d’accés a una educació pública, gratuita i de qualitat(, si 

no més, que les que ens han precedit)iii. 

LES NOSTRES RAONS 

1.- Les properes generacions no podran accedir als estudis superiors com fins ara. Les 

polítiques dels governs de l’Estat espanyol i de Catalunya van clarament dirigides a 

afeblir el Sector Públic, i en concret l’educació pública, en un afany de reduïr la 

despesa i el dèficit públics. Sembla que els nostres governants no s’adonen del greuge 

que suposa dur a terme aquestes polítiques per les famílies mitjanes i treballadores, ja 

en dificultats a causa de la conjuntura actual. A més, representa una incongruència que 

es debiliti aquell pilar fonamental que ens ha de permetre superar la crisi econòmica 

que patim a llarg termini, com una via per transformar allò que ens hi ha fet entrar. 

2.- En la dinàmica de retallades actual, el curs que ve es reduirà el finançament públic 

de la Universitat i s’augmentarà el cost dels ensenyaments per les i els estudiants. En 

concret, l’alumnat passarà de pagar un 12-15% de la plaça a pagar-ne fins un 25%. En 

la pràctica, això suposa el doblament de les matrícules universitàries, que podran ser 

fins un 66% més cares. I no serà l’únic sector de l’ensenyament superior que ho patirà; 

les i els estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior hauran de pagar una 

matrícula de 360 euros per curs. 

3.- Les retallades precaritzaran encara més la situació laboral del personal docent i 

investigador i del d’administració i serveis. S’augmentarà la dedicació a la docència 

del professorat funcionari i es reduirà la dedicació del personal contractat, com a pas 

previ als acomiadaments. 



4.- La pressió que experimentarà el cos docent i administratiu repercutirà 

negativament en la qualitat del servei, contrariament al que es podria pensar quan 

l’estudiantat ha de pagar més. 

PER AIXÒ DEMANEM 

1.- La congelació de les taxes universitàries. I no només això; volem la plena gratuïtat 

de l’educació pública, també la superior. 

2.- La no aplicació de les noves taxes en la Formació Professional superior. 

3.- Un millor sistema de beques per l’educació superior, equiparant el dèficit de 

recursos respecte la resta de l’Estat espanyol. 

4.- Augmentar el pressupost en recerca i innovació de les universitats públiques 

catalanes, així com mantenir alliberat el personal investigador de part de la seva 

càrrega docent. 

5.- Garantir els llocs de treball i la promoció laboral del personal docent i 

administratiu contractat. La seguretat laboral tampoc és un privilegi. 

6.- Assegurar la transparència i el control democràtic de les universitats públiques 

catalanes, evitant la seva jerarquització. Cal garantir el bon funcionament dels canals 

de participació i dels òrgans de representació de tots els sectors de la Universitat. 

Tot això només ho podem aconseguir si som capaços de endegar un procés 

movilitzador en el que els joves de Sant Vicenç assumim la necessitat de defensar el 

nostres drets. Hem de organitzar-nos, fe assemblees, corre la veu als nostres 

companys i manifestar-nos en defensa d’un ensenyament públic, gratuït i de qualitat 

per tothom... no nomes pels rics o les classes mitges.  A Sant Vicenç ja hi ha un 

important moviment en defensar de l’ensenyament públic. Mobilitzem-nos i aprofitem 

el nostre ímpetu per reforçar-lo! 

Ensenyament públic, gratuït i de qualitat!!!  

No a les retallades!!! 

 

                                                           
i Treure això. 

iiii I això. 

iii I això.  

ANEX 3 (ESMENES BE) 



                                                                                                                                                                          

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ SUPERIOR A 
CATALUNYA 

L’educació pública és un dret i una garantia de la igualtat d’oportunitats, no un privilegi. Tres 

entitats socials i polítiques de Sant Vicenç dels Horts sentim la responsabilitat social d’actuar 

contra unes retallades sense precedents en l’educació superior pública de Catalunya. Creiem 

necessari informar la ciutadania, i sobretot el jovent, transmetre la nostra preocupació sobre 

aquestes retallades i exercir pressió social per a aturar-les. És per això que hem constituït la 

Taula de Joves contra les Retallades, un punt de trobada per a entitats i persones a títol 

individual que volem unir esforços per fer-nos escoltar. El nostre objectiu és garantir que les 

properes generacions gaudiran dels mateixos drets d’accés a una educació pública i de 

qualitat, si no més, que les que ens han precedit. 

LES NOSTRES RAONS 

1.- Les properes generacions no podran accedir als estudis superiors com fins ara. Les 

polítiques dels governs de l’Estat espanyol i de Catalunya van clarament dirigides a afeblir el 

Sector Públic, i en concret l’educació pública, en un afany de reduïr la despesa i el dèficit 

públics. Sembla que els nostres governants no s’adonen del greuge que suposa dur a terme 

aquestes polítiques per les famílies mitjanes i treballadores, ja en dificultats a causa de la 

conjuntura actual. A més, representa una incongruència que es debiliti aquell pilar fonamental 

que ens ha de permetre superar la crisi econòmica que patim a llarg termini, com una via per 

transformar allò que ens hi ha fet entrar. 

2.- En la dinàmica de retallades actual, el curs que ve es reduirà el finançament públic de la 

Universitat i s’augmentarà el cost dels ensenyaments per les i els estudiants. En concret, 

l’alumnat passarà de pagar un 12-15% de la plaça a pagar-ne fins un 25%. En la pràctica, això 

suposa el doblament de les matrícules universitàries, que podran ser fins un 66% més cares. I 

no serà l’únic sector de l’ensenyament superior que ho patirà; les i els estudiants de Cicles 

Formatius de Grau Superior hauran de pagar una matrícula de 360 euros per curs. 

3.- Les retallades precaritzaran encara més la situació laboral del personal docent i 

investigador i del d’administració i serveis. S’augmentarà la dedicació a la docència del 

professorat funcionari i es reduirà la dedicació del personal contractat, com a pas previ als 

acomiadaments. 



                                                                                                                                                                          
4.- La pressió que experimentarà el cos docent i administratiu repercutirà negativament en la 

qualitat del servei, contrariament al que es podria pensar quan l’estudiantat ha de pagar més. 

PER AIXÒ DEMANEM 

1.- La congelació de les taxes universitàries. I no només això; volem la plena gratuïtat de 

l’educació pública, també la superior. 

2.- La no aplicació de les noves taxes en la Formació Professional superior. 

3.- Un millor sistema de beques per l’educació superior, equiparant el dèficit de recursos 

respecte la resta de l’Estat espanyol i donant més importància al factor renda (per facilitar 

l’accés als estudis superiors de les persones amb rendes baixes) 

4.- Augmentar el pressupost en recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, així 

com mantenir alliberat el personal investigador de part de la seva càrrega docent. 

5.- Garantir els llocs de treball i la promoció laboral del personal docent i administratiu 

contractat. La seguretat laboral tampoc és un privilegi. 

6.- Assegurar la transparència i el control democràtic de les universitats públiques catalanes, 

evitant la seva jerarquització. Cal garantir el bon funcionament dels canals de participació i 

dels òrgans de representació de tots els sectors de la Universitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
ANEXO 4 (ESMENES EV) 

 

MANIFEST CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC, GRATUÏT  I 

DE QUALITAT 

L’educació pública és un dret i una garant de la igualtat d’oportunitats, no un privilegi. Tres 

entitats socials i polítiques de Sant Vicenç dels Horts sentim la responsabilitat social d’actuar 

contra unes retallades sense precedents en l’educació  pública de Catalunya. Unes retallades 

que s’han produït per dues causes principalment: la crisi del deute que vol carregar sobre les 

esquenes de la classe treballadora un deute que no li correspon i la implantació d’un marc 

educatiu neoliberal i privatitzador que pretén liquidar l’ensenyament públic i els drets dels 

seus usuaris/es a través del desplegament de la LOE  i la LEC. Ens volen fer pagar la crisi que ha 

generat el seu deute privat i això no ho podem permetre. Creiem necessari informar la 

ciutadania, i sobretot el jovent, transmetre la nostra preocupació sobre aquestes retallades i 

exercir pressió social per a aturar-les. És per això que hem constituït la Taula de Joves contra 

les Retallades, un punt de trobada per a entitats i persones a títol individual que volem unir 

esforços per fer-nos escoltar. El nostre objectiu és tombar els plans neoliberals i privatitzadors 

de la Generalitat i del Govern Estatal en matèria educativa per tal de garantir el dret a una 

educació pública, gratuïta i de qualitat potenciant la xarxa pública, augmentant 

substancialment la inversió educativa i  apostant per un model de gestió transparent i 

democràtic en que puguin participar i decidir tots els agents de la comunitat educativa.  

D’aquesta manera garantirem els drets de les properes generacions en matèria educativa 

ampliant  - los i reforçant – los. 

iiiiii LES NOSTRES RAONS 

1.- Les properes generacions no podran accedir als estudis superiors com fins ara. Les 

polítiques neoliberals i privatitzadores dels governs de l’Estat espanyol i de Catalunya ( LOE, 

LEC, retallades brutals en la despesa educativa... ) van clarament dirigides a afeblir i  

desballestar el Sector Públic, i en concret l’educació pública, en un afany de reduïr la despesa i 

el dèficit públics de resultes de la transformació del seu deute privat ( bancs, especulació 

financera... )  en el nostre deute públic.  Els nostres governants estan aprofitant l’avinentesa 

per desmantellar el ja de per si malmés Estat del Benestar i ens han declarat una guerra social 

en la qual ens volen privar dels nostres drets i condemnar – nos a la pobresa. Només lluitant 



                                                                                                                                                                          
plegats podrem tombar els seus plans neoliberals i privatitzadors i guanyar un futur ara mateix 

en entredit. 

2.- En la dinàmica de retallades actual, el curs que ve es reduirà el finançament públic de la 

Universitat i s’augmentarà el cost dels ensenyaments per les i els estudiants. En concret, 

l’alumnat passarà de pagar un 12-15% de la plaça a pagar-ne fins un 25%. En la pràctica, això 

suposa el doblament de les matrícules universitàries, que podran ser fins un 66% més cares. I 

no serà l’únic sector de l’ensenyament superior que ho patirà; les i els estudiants de Cicles 

Formatius de Grau Superior hauran de pagar una matrícula de 360 euros per curs. 

3.- Les retallades precaritzaran encara més la situació laboral del personal docent i 

investigador i del d’administració i serveis. S’augmentarà la dedicació a la docència del 

professorat funcionari i es reduirà la dedicació del personal contractat, com a pas previ als 

acomiadaments. 

4.- La pressió que experimentarà el cos docent i administratiu repercutirà negativament en la 

qualitat del servei, contrariament al que es podria pensar quan l’estudiantat ha de pagar més. 

PER AIXÒ DEMANEM 

1. La derogació immediata de la LOE i la LEC. 

2. No al pagament del deute. Els diners per a les persones  ( serveis públics de qualitat ) i no 

per als bancs . 

3. L’augment notable de les partides pressupostàries en matèria educativa arribant fins a un 

6% del PIB ( tot el pressupost per a la pública ).  

4. Reducció de les ràtios i augment dels recursos als centres així com un augment notable de la 

plantilla docent i una millora substancial de les seves condicions de treball. 

5. La restitució de les ajudes socials suprimides en matèria educativa ( beques, menjador... etc. 

). 

6.- La congelació de les taxes universitàries. I no només això; volem la plena gratuïtat de 

l’educació pública, també la superior. 

7.- La no aplicació de les noves taxes en la Formació Professional superior. 



                                                                                                                                                                          
8.- Un millor sistema de beques per l’educació superior, equiparant el dèficit de recursos 

respecte la resta de l’Estat espanyol. 

9.- Augmentar substancialment el pressupost en recerca i innovació de les universitats 

públiques catalanes, així com mantenir alliberat el personal investigador de part de la seva 

càrrega docent. 

10.- Garantir els llocs de treball i la promoció laboral del personal docent i administratiu 

contractat. La seguretat laboral tampoc és un privilegi. 

11.- Assegurar la transparència i el control democràtic de les universitats públiques 

catalanes, evitant la seva jerarquització. Cal garantir el bon funcionament dels canals de 

participació i dels òrgans de representació de tots els sectors de la Universitat. 

Tot això només ho podem aconseguir si som capaços de endegar un procés movilitzador en el 

que els joves de Sant Vicenç assumim la necessitat de defensar el nostres drets. Hem de 

organitzar-nos, fe assemblees, corre la veu als nostres companys i manifestar-nos en defensa 

d’un ensenyament públic, gratuït i de qualitat per tothom... no nomes pels rics o les classes 

mitges.  A Sant Vicenç ja hi ha un important moviment en defensa de l’ensenyament públic. 

Mobilitzem-nos i aprofitem el nostre ímpetu per reforçar-lo! 

Ensenyament públic, gratuït i de qualitat!!!  

No a les retallades!!! 

 

 

 

 


