Saps que pel
fet de viure a
Catalunya
l’educació és
més cara?

Construïm entre tots
la República Catalana:
L’Estat espanyol ha canviat sis vegades el marc legal
del sistema educatiu en els últims trenta anys,
basant-se en criteris polítics i no de planificació del
benestar dels joves i dels infants. A més, provoca l’ofec
de les finances de la Generalitat, perquè penalitza
l’educació a Catalunya disminuint els diners que s’hi
poden dedicar.
Malgrat els pocs recursos, els resultats del sistema
educatiu català estan per sobre de la mitjana espanyola
i el Parlament de Catalunya ha pogut desenvolupar un
marc legal de consens (la Llei d’educació) i un sistema
educatiu que ha facilitat la integració social de persones
vingudes d’arreu.
Un repartiment injust dels recursos en educació:
• A Andalusia, els recursos financers que han rebut de
l’Estat entre el 2010 i el 2016 han permès incentivar el
sou dels professors amb plusos de fins a 7.000 €.
• A Catalunya, no només ha calgut retallar els sous
dels professors per a poder mantenir els serveis
bàsics d’educació, sinó que, a més a més, entre el 2010
i el 2014 l’Estat espanyol va transferir un 98,1% menys
d’ingressos en concepte de despeses finalistes per a
projectes específics d’educació. Què vol dir això? Que
en quatre anys l’Estat espanyol va retallar a Catalunya
144.517.513 €. Menys de 144 milions d’euros en
educació, per a nens i joves de famílies tant
independentistes com no independentistes.

• Per poder destinar a l’educació tots els recursos que
calen i garantir una escola de qualitat per a tots els
alumnes i una bona formació del professorat.
• Perquè els nostres nens i joves no siguin discriminats
a l’hora de rebre ajudes i beques d’estudis.
• Per poder finançar els llibres de text, material
informàtic i tot allò que sigui necessari per a
desenvolupar els currículums.
• Per poder formar i pagar els docents com es
mereixen.
• Per poder tenir unes bones instal•lacions escolars i
no barracons i edificis sense reformar.
• Per posar fi als problemes actuals derivats de les
retallades causades per l’ofec de l’Estat espanyol a les
finances de la Generalitat, com la reducció de plantilles
i la supressió d’activitats.
Vols tenir les mateixes oportunitats que tothom i no
patir uns greuges que no mereixes, tenint en compte la
quantitat d’impostos que pagues cada mes?
L’Estat espanyol perjudica tots els ciutadans de Catalunya,
pensin el que pensin. Siguin independentistes o no.
Fem futur, fem la República de tothom.

