
PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA: EL NOSTRE FUTUR 

 
CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA SANT JAUME 

11 de febrer a les 5 de la tarda 
 

FaPaC, FAPAES, CCOO, USTEC, AIEJ, SINDICAT D’ESTUDIANTS 
 
 

Benvolgudes AMPA de Barcelona, 

 

En la carta de convocatòria de l’Assemblea de Barcelona del 28 de gener, atès el 

marc de retallades en els pressupostos d’educació i la pujada d’impostos dèiem: 

 

“Com veieu, tenim un panorama difícil i força complicat al que hem de fer front. Per 

part nostre lluitarem pel nostre dret a una educació pública i de qualitat. Al mateix 

temps hem d’aprovar estratègies de treball conjunt amb els altres 

membres de la Comunitat Educativa, en defensa de la 6a hora, de la Escola 

Pública i de la immersió lingüística, com a garantia de la cohesió social i cultural del 

nostre país” 

  

En aquest sentit, en el marc de l’Assemblea, vam aprovar reprendre el marc de 

diàleg amb el conjunt d’entitats de la Comunitat Educativa, a les quals vam 

convocar el passat dia 31 de gener a la seu de FAPAC. Les entitats que van assistir 

van ser: FAPAC, FAPAES, CC.OO, USTEC, Sindicat d’Estudiants i AJEC. Van excusar 

la seva presència Rosa Sensat i el Moviment de Renovació Pedagògica. No va 

assistir UGT. 

 

Després d’analitzar la greu situació que estem patint, vam acordar convocar una 

Concentració a la plaça Sant Jaume el proper dissabte dia 11 a les 5 de la 

tarda. L’eslògan de la concentració serà: PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA: EL 

NOSTRE FUTUR. 

 

Un altre acord que vam prendre en la reunió va ser la creació i posada en 

funcionament de l’OBSERVATORI DE LA VIGILÀNCIA DE L’EDUCACIÓ 

PÚBLICA. 

                                                                                         

El proper divendres dia 3 a les 5 de la tarda a FAPAC, celebrarem una reunió per 

tancar diferents temes de tipus logístic i de contingut del manifest. El proper dilluns 

dia 6, a les 5 també a FAPAC, farem la roda de premsa. 

 

Esteu atents, tan als mitjans de comunicació, web FaPaC i correus electrònics de les 

nostres delegacions. Informeu els vostres associats d’aquesta convocatòria i 

demaneu la seva participació en defensa de l’educació pública. 

 

Salutacions 
 

 

 

 

Enric Llurba Guillemat  
presibcnciutat@fapac.cat 
 
Barcelona, 2 de febrer 2012 
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