
La “Plataforma 3 d’octubre contra la repressió 

i per les llibertats” amb la vaga d’estudiants 

del 26 d’abril 
 

Contra la repressió, la LOMCE i el 3+2, per la rebaixa del 30% de 

les taxes! 
 

Catalunya viu avui un autèntic estat d’excepció franquista, on la sobirania popular ha estat 
suprimida per decisió del PP, Ciutadans i el PSOE, i d'un aparell de l'Estat heretat directament de 
la dictadura. 
 
Els empresonaments de polítics, els exilis i arrests, els judicis contra professors i joves per les 
seves idees, i la campanya brutal de criminalització contra els CDR i els moviments socials, 
representen un gir autoritari sense precedents per haver qüestionat la unitat forçada d’Espanya. 
Aquesta onada repressiva dels tribunals al servei del Govern Espanyol i la Monarquia ha posat 
de manifest que el bloc del 155 no accepta els resultats ni de l’1 d’octubre ni del 21D ni el dret 
legítim del poble de Catalunya a decidir el seu futur. 
 
Els joves i estudiants hem estat la punta de llança del moviment contra la repressió i en defensa 
de les llibertats democràtiques i en totes les mobilitzacions hem deixat clar per quin tipus de 
república lluitem: una república pels treballadors i les joves on no hi hagi ni retallades, ni misèria, 
ni desnonaments, ni opressió de cap tipus. Per això, el proper 26 d’abril, a la convocatòria de 
vaga estudiantil, reivindiquem: 
 

• La fi de la repressió i de la persecució política i social i la retirada immediata del 
155.  

• La rebaixa del 30% de les taxes universitàries i l’equiparació dels preus de màster i 
grau. 

• Revisió i creació de protocols efectius que combatin les violències masclistes dins 
i fora les aules. 

• Fi de tots els concerts a la xarxa público-privada. 
• La derogació immediata de la LOMCE, la LEC i el 3+2. 
• Educació pública, gratuïta, feminista, de qualitat, laica i en català.  

 
Sabem molt bé que amb els mateixos arguments que avui empresonen dirigents 
independentistes es pot enviar a la presó als que organitzin vagues estudiantils, als que 
mobilitzin els pensionistes, a sindicalistes, a les organitzadores de la vaga del 8M, als activistes 
de la PAH i a tot aquell que alci la veu per a denunciar les seves retallades, la seva corrupció i el 
seu autoritarisme. No ho podem permetre! Avui més que mai cal que alcem la nostra veu per 
evitar retrocedir als temps de la dictadura i per guanyar els nostres drets socials i les llibertats 
democràtiques! 
 
Per això, des de la “Plataforma del 3 d’Octubre contra la repressió i per les llibertats” mostrem tot 
el nostre suport a la vaga general estudiantil del dia 26 d’Abril convocada moviment estudiantil, i 
fem una crida a totes i tots a mostrar solidaritat activa amb la lluita estudiantil i participar a les 
mobilitzacions que es duran a terme durant la jornada. 


