
COMUNICAT 

Neix el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a Osona 

Aquest dimecres al matí s’ha presentat públicament el nou nucli del Sindicat 

d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a l’institut Jaume Callís de Vic. L’acte de 

presentació ha tingut lloc a la sala d’actes de l’institut vigatà, i hi ha intervingut Aleix 

Rifà, manlleuenc militant del SEPC de la Universitat Autònoma de Barcelona. La 

presentació ha comptat amb la presència de prop de 70 alumnes. La portaveu nacional 

del SEPC no ha pogut assistir a l’acte ja que està participant a la tancada al rectorat de 

la UAB. 

D’aquesta manera, neix a la comarca una nova organització del moviment de 

l’Esquerra Independentista, l’estudiantil, que se suma a les diverses assemblees 

locals de la CUP i a la d’ARRAN.  

El SEPC és un sindicat estudiantil que té com a àmbit d’actuació els Països Catalans, 

amb presència a totes les universitats públiques i més d’un centenar d’instituts, i es 

basa en 6 eixos de treball: 

Una educació pública, que garanteixi la igualtat d’oportunitats real per a totes i tots, 

que ens permeti accedir al coneixement sense traves acadèmiques, burocràtiques ni 

econòmiques, és a dir, d'accés universal, gratuït i gestionat única i exclusivament per 

l'administració pública sense concessions ni intromissions de capital privat. 

Una educació en català, que la nostra llengua sigui vehicular. Per afrontar els propis 

reptes socials, culturals i econòmics cada poble té el dret a organitzar i regular el seu 

propi sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem un 

ensenyament català tant en llengua com en continguts. 

Una educació popular, per un model educatiu transversal, multidisciplinari i integrador 
amb les dinàmiques socials que envolten instituts i universitats, amb un model 
pedagògic democràtic i participatiu que s'allunyi de la rigidesa tradicional, i que vagi 
encaminat a fomentar l'esperit crític. 
 
Una educació de qualitat, amb un model educatiu que no mesuri la qualitat educativa 
exclusivament per la seva eficiència, sinó que inclogui criteris acadèmics i de 
socialització del coneixement. Entenem que l'estudiant no pot ser tractat com una 
consumidora de coneixement o client, sinó com una persona en formació. Aquest 
ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals i científics, defugint 
dogmatismes i assolint la laïcitat. 
 
Una educació antipatriarcal, per assolir la igualtat de sexes. Així, apostem per la 
coeducació com a millor mètode educatiu per a assolir el nostre objectiu. Entenem que 
només una educació no sexista des de menudes i menuts podrà canviar la societat 
masclista hegemònica. Reivindiquem que l’educació té un paper important en aquesta 
lluita per la normalització de les diferents opcions sexuals. 
 
Els membres del SEPC de l’institut Jaume Callís hem decidit optar per la creació del 
nucli sindical davant la situació actual en l’educació pública als Països Catalans, amb 
l’objectiu de conscienciar els i les alumnes dels constants atacs espanyolistes i 



privatitzadors i a lluitar contra aquests. El model d’organització del SEPC del Jaume 
Callís és assembleari i obert a tots els alumnes de l’institut. Es té previst dur a terme 
accions com van ser no celebrar el Dia de la Hispanitat o el Llaç pel Català 
organitzades l’any passat a l’institut per joves d’ARRAN, o fer un referèndum per 
declarar l’institut insubmís a la LOMQE com han fet en altres nuclis del SEPC, així com 
seguir les vagues i protestes que es convoquen nacionalment. 


