
Carta a la comunitat educativa 

En defensa dels serveis públics i el dret a l'educació 

 

Benvolguts/des 

 

Els professors i professores de Martorell us volem fer saber que estem cansats de patir 

retallades de tota mena i veure com els vostres fills i filles reben mancances i penúries. 

 

Ja fa anys, masses anys, que estem en crisi econòmica, social i de valors democràtics. 

 

L'educació està sofrint aquesta crisi diàriament. La degradació del servei, dels medis i recursos. 

A més a més acompanyat de desconfiança, desprestigi i manca de suport institucional real. 

 

Ara la crisi està en les retallades generalitzades i sense escrúpols, retallades de serveis que 

molts cops han garantit en discursos de cara a l'opinió pública i sense cap pudor. 

 

La realitat és molt diferent. Les retallades dels serveis es generalitzada i arriba a molts espais i 

persones. Protestem per la situació que vivim ara i també per la degradació del futur. La 

previsió és que durant uns anys s'haurà de contenir i retallar les despeses. El futur està negre. 

 

Volen acabar amb l'estat del benestar i tornar a la situació del neoliberalisme salvatge, on tot 

estigui en mans del capital i de la iniciativa privada. L'únic interès el benefici econòmic. 

 

Els serveis públics són sempre deficitaris. No han de tenir beneficis econòmics, sinó socials. 

Aquesta realitat s'oblida i és la base de les retallades. No hem de treure despesa en els àmbits 

socials. 

 

Volem millorar l'educació de vostres fills i filles. És important. Qui no té educació no té futur. 

 

Sortim en manifestació per la defensa de l'ensenyament de qualitat, dels serveis públics per a 

tots i de qualitat. Creiem que hem de sortir tots junts i units. Els amics, els pares i les mares. 

També els alumnes, el personal no docent i tot el professorat a fer una manifestació de 

caràcter pacífic però reivindicatiu pels carrers de Martorell. 

 

Estem cansats de suportar aquesta situació, estem convençuts d'una acció contundent i de 

força farà replantejar-se la situació als poders públics. 

 

Veniu amb nosaltres a defensar els serveis públics, l'educació dels vostres fills i filles 

perquè és molt important. Com comunitat educativa tindrem molta més força, que 

com a col·lectiu de professors/es. 

 

No sortirem de la crisi destruint els serveis públics. Lluita per que la retallada no afecti als teus 

fills i filles. Lluita pels que tinguem el necessari per superar les dificultats actuals. No a les 

retallades ni en salut, ni en educació. 

 

El dia 29 de maig tots a la manifestació en defensa dels serveis públics i l'educació de qualitat. 

 

Lloc de concentració de la manifesta Pavelló municipal davant del Pompeu Fabra a les 18 

hores. 

 

Us esperem. 

 

Assemblea de Martorell en defensa dels serveis públics i l'educació. 


