
 

 

 

JUNTS PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT 
 

Les mares, pares, mestres i altres treballadors del centres educatius públics dels barris de 

l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, TOTS JUNTS, volem denunciar:  

- les greus retallades en l’educació que posen en perill la igualtat d’oportunitats, la 

cohesió social i el futur dels nostres fills i filles. 

- El dèficit específic de places d’ensenyament públic a l’Eixample. 

 

 

NO A: 
 

 L’eliminació de la sisena hora que  ha suposat perdre 175 hores de classe per curs 

acadèmic. 

 

 La reducció de plantilla de mestres a tots els centres. 

 

 La supressió de l’Aula d'Acollida a moltes escoles, el que suposa una baixada en la 

qualitat de l’atenció a la diversitat. 

 

 La reducció de les hores d’auxiliars i de suport per l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. 

 

 La No substitució de les baixes de mestres per malaltia de curta durada. 

 

 La reducció  d’un 20% de les despeses de funcionament de l’escoles. 

 

 La reducció de les beques a les famílies (menjador, ajudes al transport escolar, a la 

reutilització dels llibres de text, activitats extraescolars). 

 

 La supressió total d’ajudes i subvencions a les AMPA.  

 

 La nul·la inversió en construcció i reformes d’edificis escolars. 

 

 La reducció del pressupost en educació ha estat d’un 13,5% en aquests dos anys. 

És la més elevada de totes les comunitats autònomes de l’Estat, paral·lelament la 

Unió Europea incrementa el pressupost un 70% i fa de l’educació la principal eina 

per lluitar contra la crisi. 
 

VOLEM un model d’escola pública inclusiva, catalana,  gratuïta, laica, participativa i 

arrelada a l’entorn. Ha costat molt arribar fins aquí, i ara més que mai s’ha d’invertir en 

educació, pel futur dels nostres fills i filles, i en definitiva, pel futur del nostre país. 

 

 



 

NO al dèficit d’ensenyament públic a l’Eixample ni els concerts a les escoles que 

segreguen. 

 

Des de fa molts anys, al barris de l’Eixample Esquerra i Sant Antoni s’arrossega un dèficit 

de places d’ensenyament públic. Neixen cada any més de 1.000 infants. Després, quan 

s’incorporen el 100% a l’ensenyament, es troben que l’oferta pública des de P-3 a 6è de 

primària és només de 300 places,  encara és més inferior a  l’ESO amb 210 places i molt 

menor a l’escola bressol.  

 A l’Eixample es mantenen amb diners públics més escoles de l’Esglèsia Catòlica que 

de la pròpia Generalitat. I es dediquen molts diners a concertar centres amb altes 

quotes que segreguen les famílies. 

 El govern ha frenat totes les construccions compromeses i, per contra, empitjora les 

condicions dels centres existents ampliant les ràtios d’alumnes aula i implantant-hi 

noves línies que limiten les seves instal·lacions. 

 

SI a l’ampliació de l’ensenyament públic de qualitat.  

 

VOLEM 

 

 Que l’ajuntament acabi de cedir a la Generalitat els solars per a les construccions 

previstes i en reclami la seva realització (Escola “Els Encants, IES Angeleta Ferrer i el 

solar “Germanetes” per a IES i Bressol). 

 Que en busqui un de nou per a la primària que manca, tal com s’ha posat de 

manifest en el procés de preinscripció, als barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant 

Antoni. 

 Que es recuperin les zones de matriculació de proximitat que s’havien treballat i 

aprovat al Consell Escolar de districte i de ciutat. 

 

No ens podem quedar amb els braços creuats. Hem de concentrar energies en allò que 

ens uneix: la defensa de l’escola pública com a garantia de futur per als nostres fills i filles 

i pel futur del país. Per això us convoquem el proper divendres 20 d’abril a la CERCAVILA 

REIVINDICATIVA que tindrà dos punts d’inici i finalitzarà a la cruïlla Comte Borrell-Consell 

de Cent. 

Recorregut 1: Inici a les 17 h Viladomat-Avinguda Mistral, Avinguda Mistral fins Entença, 

Entença fins Diputació, Diputació fins Comte Borrell, Comte Borrell amb Consell de Cent 

(Germanetes). 

Recorregut 2: Inici a les 17 h Comte d’Urgell-Londres fins Comte Borrell-Consell de Cent. 

Quan acabi la cercavila es llegirà el MANIFEST i les famílies es tancaran a la seva escola 

en protesta per les retallades injustificades a l’ensenyament públic. Un dels pilars de la 

societat és l’educació. I amb l’excusa de la crisi no podem trencar el sistema educatiu 

públic aconseguit. Els nostres governants han de prioritzar a què destinen els recursos de 

què disposem i nosaltres EXIGIM un ensenyament públic, gratuït, laic i de qualitat.  

Us esperem a tots!!! I ens adherim a la convocatòria unitària de la manifestació del 

dissabte 21 d’abril, per l’Educació Pública. A les 5 de la tarda a la plaça d’Urquinaona.  


