
El Saló Alternatiu de l’Ensenyament es proposa realitzar 
un   boicot actiu al Saló de l’Ensenyament que tindrà lloc 
del 21 al 25 de març al recinte firal de Montjuïc (Palau 2), 
denunciant públicament el model mercantilista i militarista 
que representa i construint-ne alternatives. D’aquesta 
manera pretén visibilitzar el conflicte que viu la comunitat 
educativa fruit de les reformes, retallades i privatitzacions 
imposades pel Govern de la Generalitat i les seves polítiques 
neoliberals. 

Convocatòria

Convoquem tots els sectors de la comunitat educativa, formal i 
no formal, des d’escoles bressol a secundària, escoles lliures, 
d’arts i oficis, formació professional, mestres, mares i pares 
d’alumnes, ampa, associacions de veïn@s; estudiants, 
professor@s i treballador@s universitaris; sector del lleure, 
caus i esplais, el tercer sector... a participar activament en 
l’organització del 1r Saló Alternatiu de l’Ensenyament. Alhora, 
fem una crida a tota la ciutadania a donar suport a aquesta 
iniciativa impulsada des de baix i a participar-hi activament, 
Perquè l'educació no és un negoci!

Lloc: Avinguda Mª Cristina.

Dimecres 21 de març:
11 h: Concentració al Saló de l’Ensenyament. 
Denuncia de la mercantilització i la presència militar. 
(Punt trobada: Torre veneciana banda Poble Sec)
16h-17h: Concentració i xiulada al Saló de 
l’Ensenyament. Presentació del SAE i lectura del 
manifest.

Dissabte 24 de març: 
10-14 h: Jornada reivindicativa de la comunitat 
educativa. Xiulada popular i  xocolatada. Activitats 
dels diferents col·lectius en lluita; xerrades, tallers, 
debats, piquets informatius... 
16h-18 h: Xerrada-debat “Educació en temps de 
neol iberal isme” (Rosa Cañadel l i Xavier 
Domènech); “Reforma laboral i precarietat del 
sector educatiu” (Vidal Aragonés i Joan Ramos). 
18.30h: Assemblea General d’Educació.
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