
COMUNICACIÓ A LES AMPA              Número: 28

Data: 17/04/2012

Tema: La FaPaC anima a les AMPA a participar en 
la manifestació unitària contra les retallades 
prevista per dissabte 21 d'abril a Barcelona
El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa), del qual n'és membre la FaPaC,  
convoca la manifestació “Per l'educació pública cap retallada” en un acte durant el  
qual es visualitzarà el front comú en contra de les retallades del Govern.

Benvolgudes i benvolguts,

Front les contínues retallades que està patint l’educació pública amb el pretext de la crisi 
econòmica, la FaPaC com a membre de la comunitat educativa de Catalunya fa una crida a les 
famílies, estudiants, professionals de l’educació, i a tota la ciutadania a mobilitzar-se participant 
en la manifestació del proper dissabte dia 21 d’abril a les 17:00 hores, per fer visibles els 
efectes que estan tenint les retallades sobre el model educatiu públic. Ens concentrarem a 
Plaça Urquinaona per anar en manifestació fins a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.
 
En aquests moments de crisi global i de destinació aparentment inesgotable de recursos públics 
cap al sector privat financer per compensar la seva irresponsabilitat, no podem permetre les 
retallades que afecten les polítiques educatives, socials i laborals, vulnerant drets que posen en 
perill la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i, per tant, el futur dels nostres infants i joves. 
 
Durant aquest dies estem assistint a nous anuncis per part del Govern d’Espanya i de la 
Generalitat de Catalunya de més retallades pressupostàries per l’educació pública. No podem 
permetre que continuïn “escanyant” l’escola pública. Hem de respondre amb contundència contra 
tots aquests atacs.
 
Reafirmem el nostre compromís amb el nostre estat de benestar i considerem irrenunciable el 
manteniment d’uns serveis públics d’educació, sanitat i serveis socials de qualitat.
 



Reclamem per l’educació prioritat en la despesa pública.  Els nostres infants i joves no 
han de pagar aquesta crisi. Tenim l’obligació de garantir una educació de qualitat i una vida 
personal i laboral dignes, doncs la seva educació és el futur de la nostra societat. 
 
Retallar l’educació pública és l’opció política d’aquells que volen que els diners públics es 
destinin a altres objectius, d’aquells que governen pels poderosos, d’aquells que volen fer 
recaure els ajustos pressupostaris damunt el més vulnerables. 

Volem que se’ns escolti, volem fer molt soroll, per això us proposem que porteu xiulets, timbals, 
etc. perquè tothom s’assabenti del que s’està fent a l’educació pública. 
 
Comptem amb vosaltres!
 

Cal dir PROU! 
 
Col·lectius convocants:  
 
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)- Associació de Joves Estudiants de Catalunya  
(AJEC)- Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS)- Federació d’Associacions de Pares  
d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES)- Federació d’Associacions de Mares i Pares  
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)- Federació d’Ensenyament de CCOO- Federació  
d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya  
(FMRPC)- FETE-UGT- Sindicat d’Estudiants (SE)- Sindicat d’Estudiants dels Països  
Catalans(SEPC)- USTE-STEs (IAC) 

                                      facebook.com/fapaccat                 @FaPaCcat
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Us recordem que per a qualsevol informació addicional o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres

Delegació Barcelona: 93 435 81 98  /  Delegació Barcelona Comarques: 93 435 81 98  /  Delegació Tarragona: 977 23 45 49 
Delegació Lleida: 973 23 23 59   /  Delegació Girona: 972 21 92 12

 

 

  
 


