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“No debe quedar un solo ser humano a quien el saber –no el semi/saber superficial, sino
el verdadero saber- se le niegue por falta de tiempo o de medios”.
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-Perquè cada vegada som més els membres de la comunitat educativa que denunciem les
derives mercantilistes i autoritàries de l’Educació Pública, aquella que per definició ha de
ser universal, laica, gratuïta i de qualitat.
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-Perquè volem una educació de tots i per a tots, tolerant, inclusiva i amb recursos que no
s’edifiqui sobre Decrets d’Autonomia de Centres (102/2010) ni Decrets de plantilles
(6591 27.3. 2014).
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-Perquè volem despertar consciències crítiques, no ensenyar continguts superficials; un
saber racional i pràctic a l’abast del poble i no només de les empreses i dels privilegiats.
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-Perquè el professorat vol poder expressar-se lliurement a les aules, en els claustres, en
els centres. Sense la por de dependre de l’arbitrarietat de les direccions.
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-Perquè volem decidir quin model d’educació volem pels nostres fills i pels nostres
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Per tot això, us convidem a participar a la presentació de la Federació d’Ensenyament
de la CGT de Girona, el dissabte 17 de febrer, de les 10:30 a les 14:00, a l’Ateneu
Popular Salvadora Catà de Girona (Plaça Josep Pla, nº2).
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Si vols contactar amb Ensenyament de la CGT de Girona pots escriure a:
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