
ACTA ASSEMBLEA ACAMPADA CORNELLÀ 30 DE MAIG DEL 2011

“EN DEFENSA D´UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT (escrit per Mª José 

González Rodríguez- Mestre de Cornellà) 

Estic indignada però molt il.lusionada en treballar perquè les coses canviin. Estem  

en un moment de crisi, ens venen que és una crisi econòmica, però hem d´anar  

més enllà i ser capaços de veure que hi ha una crisi de valors, un crisi del sistema ,  

econòmic, polític, social… i nosaltres com a pares, mares, mestres, tenim molt a fer  

i a dir davant d´això. 

Aquesta és una gran oportunitat per canviar les coses i reivindicar els drets dels  

nostres  infants.  Per  aquest  motiu  estic  aquí.   Crec  que  l´educació  és  la  millor  

inversió de futur i no podem menysprear el seu paper ni recolzar aquells que ho  

están fent. No em cansaré de sortir al carrer i de fer el que calgui perquè els meus  

fills, els nostres fills tinguin el que es mereixen i puguin gaudir d´una educació de  

qualitat, on la igualtat de drets i d´oportunitats estigui garantida. 

Sembla  mentida  que  en  el  primer  món,  on  en  teoría  gaudim  de  tants  i  tants  

recursos  no  siguem  capaços  de  gestionar-los  per  tal  d´aplicar  una  veritable  

formació dels nostres nanos. Penso que ens ho hem de plantejar seriosament, que  

hem de demostrar que l´educació i el futur dels nostres fills ens importa molt i no  

consentirem que  l´educació  pública  es  vegi  tant  i  tant  afectada  per  la  política  

econòmica i social que han imposat uns quants  però de la qual no ens sentim part  

molts i molts ciutadanes i ciutadans. 

Estem farts de:

-Les retallades econòmiques que sumen un 43%  a les partides econòmiques a les  

escoles pel seu funcionament -en els últims 3 anys-

-Retallades de personal. 

-Retallades en noves construccions. Amb la massificació d´aules que això suposa.

I d´allò que estic més farta és de  la política educativa que no és basa en  criteris  

pedagògic  ni  accepta  l´aportació  ni  consens  de  la  comunitat  educativa,  s´està  

imposant  sota criteris economicistes i de rentabilitat económica. Crec que això ens  

ha de moure a reivindicar que els nostres fills són prou importants com perquè no  

es  retallin els recursos  que garanteixin la seva formació,  hem d´exigir que es  

replantegi la política educativa per tal que dongui resposta a la necessitat real de l

´educació  pública.  Ells  són  els  responsables  de  gestionar  la  casa  de  forma  

responsable i  no permeterem que els nostres fills siguin els que paguin la mala  

gestió. Tenim molta força, ens ho hem de creure i hem d´utilitzar-la. 

Junts ho aconseguirem”. 



Desprès  de  la  intervenció  d’alguns professionals  que  estan  treballant  en 
l’àmbit  educatiu,  s’obre  el  debat  a  la  l’assemblea  i  aquesta  recull les 
següents propostes per debatir:

• Declararem Cornellà “ciutat lliure” d’escoles privades i concertades.

• Exigim  més  inversió  a  les  escoles  públiques  per  tal  d’arribar  a 
aconseguir la mitjana europea  (A Europa el pressupost mig dedicat a 
l’educació pública és 8% , a Espanya és el 5% i a Catalunya el 3’9%).

• Exigim la disminució de la ratio alumne/professor (no a la massificació 
d’aules)  per  tal  de  poder  aconseguir  augmentar  la  motivació  i  la 
inclusió dels alumnes en el seu procés educatiu. Al mateix temps, la 
reducció d’alumnes per aula ajudarà a que es puguin treballar altres 
aspectes que creiem oblidats com la creativitat, la potenciació de les 
habilitats  dels  alumnes,  el  pensament  crític….  Volem  “crear” 
persones i no tan sols alumnes que adquireixen coneixements.

• Exigim que els continguts dels materials didàctics provinguin de totes 
les persones que treballen i participen en l’àmbit educatiu.

• Exigim la potenciació de l’escola pública i la eliminació de la gestió 
privada de les mateixes (des de l’escola bressol fins a la universitat i 
les escoles d’adults).

• Exigim la desaparició de l’empresa privada a l’ensenyament públic.

• Exigim beques per tal que les necessitats de les persones en aquest 
àmbit quedin plenament cobertes.  


