
PLATAFORMA EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ 
PÚBLICA DE MONCADA-ALFARA 

La Plataforma en Defensa de l'Educació Pública de Moneada-Alfara, creada 
recentment i formada per representants deis Claustres i de les AMPES de tots els 
centres educatius públics de Moneada i Alfara del Patriarca, vos convoca per tal 
d'informar-vos de la greu situació en la qual es troba l'educació pública en particular i 
els serveis públics en general, a la Comunitat Valenciana. La delicada situació en queja 
es troben, s'ha vist agreujada amb la promulgació del Decret-Llei 1/2012, del Consell, 
de mesures urgents per a la reducció del deticit. 

El Consell de la Generalitat va aprovar el passat dia 5 de gener un gran paquet 
de retallades (publicat el dia 1 0), que suposa una nova agressió al personal del sector 
públic i als serveis que es presten. És el major atac de la historia; cap altra Comunitat ha 
realitzat amb aquest abast, per la qual cosa només ens queda contestar de forma 
contundent i conjunta a aquesta nova agressió. 

---~ -~-=-vretenerf estalviarmés-d-e-l:OOO--milions d'euros de la forma _més facil , re,ta_llant 

salaris i serveis. Vol en retallar salaris del personal docent i sanitari, enviar a 1' atur 
durant l'estiu el personal interí docent, reduir la jornada a 25 hores al personal interí de 
1' Administració del Consell i de la de Justícia, i posar límits a les reduccions de jornada, 
així com eliminar els drets a dies de vacances i de descans, a determinades prestacions 
socials i la prolongació de la vida laboral més enlla de l'edat de jubilació. 

No contents amb aixo, el Consell ha aplanat el camí per a acomiadar fins a un 
25% del personal interi deis diferents sectors, la qual cosa pot afectar milers de 
persones, augmentar les xifres d' atur i deteriorar més encara la prestació deis serveis 
públics a la ciutadania valenciana. 

El deteriorament progressiu d'aquests serveis, que com a "públics" que són, són 
de tots i totes i són per a tots i per a totes, afecta a la totalitat de la població de la 
Comunitat, pero volem destacar la incidencia que esta tenint i que tindra en un futur no 
molt llunya a la nostra localitat, Moneada, en la seua gent, la seua economía, els seus 
serveis, etc. 



La nostra Plataforma, estudiant les retallad es que s' estan produint en el nostre 
ambit d'acció, és a dir, l'ensenyament públic, ha quantificat aproximadament aquestes 
de la següent manera: 

AL~NESAFECTATS 

PROFESSIONALS AFECTATS 

PROFESSORAT 

1.696 

253 

163 
AL TRES (conserges, administratius, educadors, etc.) 90 

IMP AGAMENTS 1 RET ALLADES PER CONCEPTES 
lmpagaments per despeses ordinaries, programes educatius i funcionament de Menjadors 

Impagaments a les llibreries per Bonollibre de primaria 

16.9146,50 

Impagaments als alumnes per beques de llibres de l'ESO 

TOTAL IMPAGAMENTS 

Retallades salarials a professors funcionaris de carrera 

Retallades salarials a professors funcionaris interins 

TOTAL RET ALLADES 

TOTALIMPAGAMENTSIRETALLADES 

5.5755,00 

1.2600,00 

237.501,50 € 

408.000,00 

151.456,00 

559.456,00 € 

796.958 € 1 

En l'anterior taula pot observar-se com un alt percentatge de famílies del nostre 
poble es veuen afectades amb mesures com la retallada dels seus sous; els impagaments 
de beques i ajudes de llibres, menjador, etc.; impagaments a negocis del poble com 
poden ser les papereries ... A les anteriors xifres cal afegir totes les relatives a altres 
serveis com la sanitat, justícia, hisenda, etc., la qual cosa les faria augmentar 
substancialment. 

Tota aquesta reducció del poder adquisitiu mitja d'una bona part de la població 
de Moneada, es traduin't en un notable descens del consum, que ja s'havia redult 
anteriorment, i aixo suposara menys despesa de les famílies en els comer<;os, en oci, en 
altre tipus d'activitats diverses (activitats musicals, academiques, pertinen<;a a 
associacions ... ). 

Per tot aixo, volem fer una crida a la població de Moneada, a les seues 
agrupacions, associacions, col·lectius, etc., perque, conjuntament amb la nostra 
Plataforma, participen en les accions que proposem en defensa de 1' educació i de la 
resta de serveis públics i que alhora es facen resso per a convocar massivament als 
nostres conciutadans. 

Vos esperem el proper DIJOUS 9 DE FEBRERA LES 17:30H. 
AL PARC DE LA MEDITERRÁNIA PERA MANIFESTAR-NOS EN 
DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS. 

Gracies a tots i totes per la vostra assistencia, atenció i 
implicació! 
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