
Solidaritat amb els estudiants valencians en lluita! Endavant amb la mobilització! 

 
L’arribada del PP al govern de Madrid ens ha portat un ministre de l’interior d’allò més reaccionari i 
brutal, Jorge Fernández Diaz, que ja ha llençat la consigna de carregar sense pietat contra tots i 
totes aquelles que puguen destorbar la seva nova "pau nacional", marcada per les retallades i la 
destrucció accelerada dels nostres drets socials, laborals i nacionals 
 
És innegable que en els temps que corren, i en els que vindran, de destrucció desenfrenada dels 
nostres drets més elementals, cal que sumem tots els esforços i forces possibles per avançar en la 
solidaritat, i sobre tot, el més important, que cap company o companya es quedi sol/sola davant la 
repressió. 
 
Després de la salvatge càrrega policial de dimecres passat, contra estudiants d’entre 13 i 17 anys 
de l’IES Lluis Vives de València i el terror aplicat per la policia espanyola contra les mobilitzacions 
estudiantils de dijous, divendres i dilluns, les organitzacions de l'esquerra independentista de 
Mataró i el Maresme (CUP, COS, Maulets i SEPC) volem manifestar públicament: 
 
- El nostre suport incondicional la mobilització dels i les estudiants valencians en lluita contra les 
retallades i en defensa de l'educació pública. 
- El nostre suport i solidaritat incondicionals amb totes les companyes agredides, ferides, i sobre 
tot, amb les companyes detingudes, de forma totalment injusta i irracional. 
- La nostra repulsa i denúncia d’aquesta nova acció repressiva contra els i les que lluiten per una 
societat i un país més just, lliure i solidari. 
- El nostre suport a nivell humà, legal i institucional, amb les companyes que han patit les 
agressions i detencions, i per encarar la denúncia judicial contra aquests fets. 
- Així mateix, exigim responsabilitats polítiques el ministre d'Interior espanyol, Jorge Fernández 
Díaz, i la dimissió immediata de la delegada del govern espanyol a València, Paula Sánchez de 
Leon, com a responsable política directa de la nova onada de brutalitat policial que encarem. 
 
Finalment, fem una crida a la mobilització i donem tot el nostre suport a la convocatòria de Vaga 
General als Instituts d’Ensenyament Secundari arreu dels Països Catalans pel 29 de febrer, que 
impulsa el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). 
 
Lluitem contra les retallades, aturem la mercantilització de l'ensenyament públic! 
 
Solidaritat amb la #primaveravalenciana! 
 
Mataró, 21 de febrer de 2012 
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