
 

   
 

23 d’agost de 2012 
 
L'Assemblea Groga és un col·lectiu que vol acollir tota la comunitat educativa (docents i AMPAs 
especialment) per acabar amb les retallades i el model educatiu capitalista que es va engegar fa 
dècades i que s'ha agreujat en els últims anys.  
 
És per això que s'ha iniciat, des d’aquest estiu, una campanya de mobilització i conscienciació –a 
més de la vaga d’Educació que hem convocat pel primer dia de classe- per lluitar contra aquest 
procés de robatori del dret fonamental a l'educació i per contrainformar en relació al que es diu en 
alguns mitjans de comunicació, en el context de l'atac capitalista contra els drets humans que està 
esdevenint en altres àmbits, com l’assassinat implícit que sustenta el nou Real Decreto de Sanitat, la 
misèria que representen les actuals prestacions de l’atur o la destrucció ecològica i social del Prat de 
Llobregat amb Eurovegas. 
 
L'Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut s'ha format com un espai de trobada i de 
mobilització per aquest sector laboral, que actualmente està sent el més afectat per les retallades del 
Departament d’Ensenyament. En aquest sentit: 
 

1. Hem convocat una concentració pel dia 29 d'agost a les 12h i una altra el dia 31 a les 18h 
davant del Departament a Via Augusta, on també es farà una assemblea. 

2. Hem difós en barris i poblacions les conseqüències de les retallades a través de diferents 
accions (com la recollida de signatures pel nostre manifest), en solidaritat també amb altres 
moviments. 

3. També estem treballant amb diferents col·lectius de la resta de l’Estat (Marea Verde 
Madrid, Andalusia, Astúries, Aragó, etc.) i d’altres sectors (Plataforma pel Dret a la Salut, 
Assemblea d’Aturats, Assemblees de barris) per tal de poder fer alguna acció conjunta no 
només des d’Educació sinó des d’altres sectors que també estiguin rebent les conseqüències 
de la injustícia social que promou el govern. L’acció unitària és fonamental. 

 
El govern de la Generalitat ha de rectificar tot el seu atac contra la societat si no vol trobar-se amb 
una protesta social cada cop més contundent, a l’alçada de la intensitat repressiva que estan 
demostrant. 
 
 
Per a més informació: 
Email: docentsprecaries@gmail.com 
Web: http://assembleagroga.info/moodle/course/view.php?id=23 
Facebook: http://www.facebook.com/docentsprecaries.bcn 
Twitter: @docentsprec 
 
 


