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Resum:

Des de la plaça de la Vila de Santa Coloma fins a la plaça Universitat de Barcelona, organitzacions d'estudiants i professors

protagonitzarem una Marxa per l'Ensenyament.

  

Els motius ens semblen evidents: les constants retallades a l'educació, en tots les seves etapes, i la mercantilització dels estudis.
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El dia 28 vine i lluita per un Ensenyament Públic i Popular!

 

 Des de la plaça de la Vila de Santa Coloma fins a la plaça Universitat de Barcelona, organitzacions
d'estudiants i professors protagonitzarem una Marxa per l'Ensenyament.
  
Els motius ens semblen evidents: les constants retallades a l'educació, en tots les seves etapes, i la
mercantilització dels estudis. Manifestacions, vagues i ocupacions no han estat suficients per frenar
els plans de les Administracions; l'educació pública continua sent assetjada. De res han servit les
queixes i reivindicacions llançades per docents, estudiants, mares i pares.
  
Tant és així, que una vegada més, farts de ser desatesos i de veure com l'accés a tots els nivells
educatius és restringit per motius acadèmics i econòmics; farts de veure com els centres de titularitat
pública són ofegats i s'han convertit en centres de segona i tercera; farts de la jerarquització de
l'educació i de la pèrdua de pes decisori de docents, mares i pares en la mateixa; farts de veure com
les privades són subvencionades; farts de veure com la laïcitat continua sense ser un valor
fonamental de l'educació pública; farts de veure que any rere any anem curts de plantilles, farts de
veure com el transport públic és l'enèsim l'obstacle per accedir als estudis; farts de veure com els
batxillerats, nocturns o no, importen ben poc al Departament; farts de veure com l'ensenyament es
pensa en funció del mercat enlloc d'adequar-se a la nostra realitat social, hem decidit marxar i
fer-nos sentir, tots junts, per reivindicar allò que ens pertoca: un Ensenyament Públic i Popular!
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