
 
 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR (CUP) EN SOLIDARITAT AMB ELS 
ESTUDIANTS DEL PAÍS VALENCIÀ 

 

 
Ara fa quasi dues setmanes els estudiants d’ESO i Batxillerat de l’IES Lluís Vives, al 
centre de la ciutat de València, van tallar el carrer de Xàtiva en resposta a la situació 
límit que viuen els instituts públics valencians. Setmanes abans s’havien succeït les 
polèmiques entorn als talls de llum i calefacció, així com a l’escassetat de 
subministraments bàsics, que les noves retallades de la Generalitat valenciana havia 
efectuat aobre els centres d’ensenyament públic del País Valencià. 
 
La resposta a l’acció dels joves estudiants per part de la Policia Nacional fou 
contundent i les imatges de la repressió d’aquell dia donaren la volta al país. Els dies 
següents la protesta s’estengués a més instituts, al conjunt d ela comunitat educativa i 
a tota mena de col·lectius socials, sindicals i polítics que veieren en els joves estudiants 
de l’IES Lluís Vives i el seu exemple de lluita una senyal clara per manifestar el 
malestar que les esmentades retallades estan provocant en el conjunt de la societat 
valenciana. 
 
I així com s’estengué la revolta, també ho féu la brutalitat policial: caps oberts, 
pallisses a plena llum, violència contra menors, quasi 50 detencions, arbitrarietat en 
l’actuació, col·lapse circulatori del centre de la ciutat.... tot un estat de setge contra 
una protesta social, legítima i necessària que el cap de la Policia Nacional a València va 
saber definir amb claredat: es tractava de combatre l’enemic. 
 
Les paraules del cap de la Policia Nacional, Antonio Moreno, han suscitat tota mena de 
queixes arreu del país i de manifestacions i mostres de solidaritat amb els estudiants 
valencians, com la concentració que tingué lloc aquest dissabte a davant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú demana al Ple de 
Vilanova i la Geltrú l’aprovació dels següents ACORDS: 
 

1. Mostrar la solidaritat del Ple de Vilanova i la Geltrú amb les 
reivindacions i lluita dels joves estudiants i amb la comunitat 
educativa valenciana. 

 
2. Rebutjar l’actuació policial i demanar a les autoritats corresponents el 

cessament del cap de la Policia Nacional a València, Antonio Moreno, 
així com de la Delegada del Govern al País Valencià, Paula Sánchez de 
León. 

 
3. Fer arribar aquests acords a la Generalitat Valenciana, a la Delegació 

del Govern al País Valencià i a l’IES Lluís Vives de València. 


