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Professors, estudiants, metges i
funcionaris es planten contra les
retallades
La marxa aplega unes 8.000 persones, que han marxat des de la Plaça
Universitat fins al Parlament

Manifestació unitària al Parlament | Laura Estrada

Estudiants universitaris, professors de tot l'ensenyament públic -des de les escoles bressol fins
a la universitat-, metges d'atenció primària i funcionaris de la Generalitat. Tots ells s'han manifestat
aquest migdia a Barcelona. Unes 8.000 persones han arribat fins al Parlament amb un clam
unitari contra les retallades. Els estudiants universitaris reclamen una rebaixa de taxes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167879/estudiants/universitaris/surten/al/carrer/exigir/rebaixa/t
axes) i els professors i mestres de l'ensenyament públic, revertir les retallades. Així mateix, els
metges encaren la quarta jornada de vaga sumant-se a la marxa,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167886/vaga/metges/arriba/al/quart/dia/espera/acord) i els
funcionaris han fet dues hores d'aturada com a prèvia de la vaga que preveuen per al 12 de
desembre.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=uxjeUDQ1-5E
Els Mossos han col·locat tanques al voltant del Parlament per evitar que els manifestants s'hi
acostessin, tal com va passar ahir durant la concentració dels metges. Davant de la cambra, s'ha
escridassat diputats de Ciutadans que han sortit a parlar amb els manifestants. "Fora feixistes del
Parlament" o "Catalunya antifeixista" han estat alguns dels crits contra els diputats taronges.
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V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=u2Ys27O33Xk
Davant la cambra s'han viscut moments de tensió quan els Mossos s'han posat el casc i els
manifestants els han començat a escridassar, i quan alguns dels darrers s'han tapat la cara. Tot
plegat, però, no ha anat a més.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=f4vEkx1BGiw
"Universitat i sanitat pública i de qualitat"
Prèviament, pocs minuts més tard de les 12h la marxa ha arrencava des de la plaça Universitat.
Ha avançat pel carrer Pelai fins a arribar a la plaça de Catalunya, i s'ha desviat per la Via Laietana
fins a la cambra catalana. Els metges dels CAP s'han situat al capdavant de la marxa. Després
s'hi han col·locat els treballadors de l'ensenyament públic, que han fet crides a la vaga, a
revertir les retallades i les privatitzacions i a destinar més diners a l'escola pública.
Ensenyament públic, metges i funcionaris es manifesten junts contra les retallades; informen
@laauraestrada (https://twitter.com/laauraestrada?ref_src=twsrc%5Etfw) i @ivanbeas4
(https://twitter.com/ivanbeas4?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/y8g7UDkOf5
(https://t.co/y8g7UDkOf5) pic.twitter.com/b7LShonfU9 (https://t.co/b7LShonfU9)
? NacióDigital (@naciodigital) November 29, 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1068107551953354752?ref_src=twsrc%5Etfw)

La manifestació avança pel carrer Pelai en direcció al Parlament. Crits de "Els diners públics a
l'escola pública" i de "Universitat i sanitat pública i de qualitat" entre els manfistants; informen
@laauraestrada (https://twitter.com/laauraestrada?ref_src=twsrc%5Etfw) i @ivanbeas4
(https://twitter.com/ivanbeas4?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/y8g7UDkOf5
(https://t.co/y8g7UDkOf5) pic.twitter.com/u01MPzJZkf (https://t.co/u01MPzJZkf)
? NacióDigital (@naciodigital) November 29, 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1068109369844396032?ref_src=twsrc%5Etfw)
Un dels punts calents de la manifestació s'ha localitzat davant la prefectura superior de la policia
espanyola, a la Via Laietana, on alguns manifestants han tirat petards entre crits de "menys
policia i més educació". Els estudiants en vaga han fet crides contra la precarització: "Aquest
edifici, serà una biblioteca", han cridat mentre passaven per davant.

Els manifestants tiren petards davant la prefectura superior de la policia espanyola, a la Via
Laietana. Crits de "menys policia i més educació"; informa @laauraestrada
(https://twitter.com/laauraestrada?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/y8g7UDkOf5
(https://t.co/y8g7UDkOf5) pic.twitter.com/j2EJTL5NgT (https://t.co/j2EJTL5NgT)
? NacióDigital (@naciodigital) November 29, 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1068117584460083200?ref_src=twsrc%5Etfw)
Quan han arribat els estudiants han encès algunes bengales de fum i també han llançat
consignes contra els policies espanyols: "La policia tortura i assassina" i "1 d'octubre, no oblit ni
perdó", han estat alguns dels càntics que s'han sentit. Més endavant, a la secretaria general
d'Universitats, també s'han fet crides a favor de la universitat pública.

Els estudiants en vaga passen per davant de la prefectura superior de la policia espanyola.
Criden: "Aquest edifici serà una biblioteca" i "1 d'octubre, ni oblit ni perdó" https://t.co/y8g7UDkOf5
(https://t.co/y8g7UDkOf5) pic.twitter.com/DAto7ppvWJ (https://t.co/DAto7ppvWJ)
? NacióDigital (@naciodigital) November 29, 2018
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(https://twitter.com/naciodigital/status/1068119424790597632?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els estudiants en vaga encenen bengales de fum també a la prefectura superior de la policia
espanyola a la Via Laietana. "La policia tortura i assassina", criden https://t.co/y8g7UDkOf5
(https://t.co/y8g7UDkOf5) pic.twitter.com/lI86gRj41y (https://t.co/lI86gRj41y)
? NacióDigital (@naciodigital) November 29, 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1068120835284717568?ref_src=twsrc%5Etfw)
Al seu pas per Via Laietana els manifestants han demanat la dimissió del conseller Jordi Puigneró,
en passar per davant de la seu del seu departament, i també han cridat contra els sindicats
CCOO i UGT per no haver-se sumat a la manifestació. L'ambient durant la marxa ha estat tranquil
i els més sorollosos han estat els estudiants de la cua de la manifestació.
Ensenyament xifra en un 11,7% el seguiment de la vaga de docents
Segons les dades que ha recollit el Departament d'Ensenyament al 74% dels 2.899 centres
públics afectats per la convocatòria de vaga, només l'11,71% dels 87.478 docents han secundat
la protesta. El seguiment ha estat molt més alt a l'àrea metropolitana de Barcelona, i en alguns
serveis territorials com el de Barcelona, gairebé s'ha arribat al 17% de seguiment, però en canvi a
Lleida o Girona no s'ha superat el 9%.
Així ho ha comunicat la secretària general del Departament, Núria Cuenca, que ha admès
treballar per un pressupost amb més inversió de cara el 2019 i ha reconegut que caldrà negociar
amb els sindicats sobre les prioritats. Pel Departament, l'objectiu és la millora de la qualitat
d'atenció a l'alumnat.
Així, al Consorci de Barcelona s'ha registrat un 16,99 de seguiment de la vaga, mentre que al
Maresme-Vallès Oriental ha estat del 13,69, al Vallès Occidental del 13,18, al Baix Llobregat del
13 i a Barcelona comarques, del 13,60. Aquestes són les àrees amb una major incidència, ja que a
Lleida només un 5,60% dels mestres han secundat la protesta convocada per una part dels
sindicats del sector, a Girona ho han fet un 8,96%, a Tarragona i Terres de l'Ebre un 9,12 i un
9,91 respectivament, mentre que a la Catalunya central, el seguiment ha estat del 9,48%.
La rebaixa de taxes universitàries, als pressupostos
En declaracions a NacióDigital, la portaveu del SEPC, Laia Casas, ha celebrat l'èxit de la vaga.
Assegura que hi ha hagut un seguiment de "gairebé el 100%", unes xifres que feia "molt de
temps" que no veien. Així mateix, des del sindicat han demanat al conseller d'Economia, Pere
Aragonès, a incloure en els pressupostos la rebaixa de taxes del 30%.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=OeYu18s9GBU
Bengales a Economia
Centenars d'estudiants convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'han
concentrat aquest matí a les 10.30h als Jardinets de Gràcia per exigir la rebaixa de les taxes
universitàries. Des d'allà, després de trobar-se amb les columnes d'estudiants que han arribat des
de diverses universitats, han començat una marxa fins a la plaça Universitat. Abans d'arribar-hi, han
passat pel Departament d'Economia, on han encès bengales de fum.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167887/videos/estudiants/encenen/bengales/fum/al/departam
ent/economia)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ifWj96Jq-Cw&
?V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=LZiq0qjsKRM
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