
MOCIÓ PER ATURAR LES RETALLADES 

 A L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA 

 

 

A principis de juny de 2012 es va constituir a la ciutat de Figueres la 
Plataforma S.O.S. Educació –Alt Empordà– que està formada per famílies, 
alumnes, personal docent i laboral dels centres educatius de la ciutat i la 
comarca. Aquesta plataforma va néixer pel profund malestar que existia i 
existeix a la ciutadania per les continues i profundes retallades que el darrer 
Govern de la Generalitat va realitzar sobre l’Educació Pública. 

Fruit d’aquest malestar és l’aparició d’aquesta Plataforma que pretén 
sensibilitzar l’opinió pública figuerenca i alt empordanesa sobre el perill que 
suposa aquesta política de menysteniment cap a l’educació pública, ja que 
aquest camí porta a la marginalització de l’educació i redueix les opcions de 
futur dels nostres nens i joves. L’aposta decidida per l’educació pública és el 
millor camí per superar els actuals temps de crisi i de dificultats econòmiques i 
socials. També és el millor camí per assolir l’equilibri social i per la igualtat  
d’oportunitats dels diferents membres de la nostra societat. 

La Plataforma S.O.S. Educació – Alt Empordà – consta en aquest moments de 
més de 100 famílies i col·lectius que li han donat suport, i des del mes de juny 
de 2012 ha realitzat multitud d’actes a la ciutat de Figueres i diferents localitats 
de l’Alt Empordà : 

- Aprovació d’un manifest en contra de les retallades difós a tots els 
centres educatius de la comarca. 

- Penjada de pancartes amb els lemes : “L’ Educació no és un luxe, és un 
dret” i “Les retallades fan més petita l’escola”. Aquestes pancartes han 
estat penjades en més de 35 centres educatius de la comarca. 

- Impuls de la campanya Dimarts Grocs, amb la que es pretén visualitzar 
amb samarretes grogues reivindicatives l’oposició ciutadana a les 
retallades en educació pública. En l’actualitat s’han venut més de 1700 
samarretes per tota la comarca. 

- Paradetes informatives davant de les escoles de Figueres: Salvador 
Dalí, Josep Pallach, L’Amistat, Joaquim Cusí, Sant Pau, Mª Àngels 
Anglada  i a l’escola Cabanes. 

- Adhesió a les convocatòries, promogudes per sindicats, associacions i 
plataformes, que s’han manifestat en contra de les actuals polítiques de 
retallades cap als drets socials impulsades pels governs de Madrid i 
Barcelona. 

 



Totes aquestes activitats han rebut sempre el recolzament i la simpatia d’una 
ciutadania que entén que la disminució dràstica dels recursos públics en 
matèria d’educació són un atemptat gravíssim al futur dels nostres fills i filles, 
que aquestes retallades no són inevitables i que el conjunt de la ciutadania de 
Figueres no vol, no accepta i no tolera aquesta agressió a l’Educació Pública. 

Per tots aquests motius, i principalment per entendre que l’educació pública de 
qualitat és la única garantia de futur de la nostra societat, i perquè no podem 
permetre cap retrocés en aquesta matèria; els grups municipals sotasignants 
proposen al Ple de l’Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords: 

 

1. Instar al futur President de la Generalitat i al nou Parlament de Catalunya 
que s’aturin de manera immediata totes les polítiques de reducció de la 
despesa pública en matèria d’educació. Que es prioritzi i es doni impuls 
a l’educació pública en tots els seus àmbits: des de les llars d’infants fins 
a les universitats, sense oblidar la formació professional i la d’adults. 
 

2. Que la ciutat de Figueres i el seu Il·lustríssim Sr. Alcalde, recollint el 
sentiment de la ciutadania de Figueres i en el seu nom, insti al futur 
President de la Generalitat i al nou Parlament de Catalunya a ampliar les 
partides pressupostàries en educació en els futurs pressupostos del 
Govern de la Generalitat. 
 

3. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups del 
Parlament de Catalunya, als grups del Congreso de los Diputados, al 
Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 

 

 

 

 


