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● L’assemblea d’estudiants de la
Universitat de Girona es va tornar a
reunir ahir a la nit per discutir si
mantenien o no l’ocupació de la
Facultat d’Educació. El punt més
destacat de l’assemblea era si calia
un canvi d’estratègia en les mobi-
litzacions. A l’hora de tancar
aquesta edició encara no se sabia el
resultat de l’assemblea de la nit. El
resultat de la inspecció sanitària
dels últims dies, les queixes per
part dels treballadors de la facultat
i la falta d’avenç en les negocia-
cions, entre altres motius, haurien
provocat que els estudiants es
plantegessin adoptar una altra es-
tratègia a seguir en les seves pro-
testes contra l’aplicació del pla de
Bolonya. Aquesta vegada l’ocupa-
ció sí que es va mantenir durant les
vacances de Setmana Santa, con-
tràriament al que havia passat per
les vacances de Nadal. Pel que fa
als aspectes de salut i higiene, els
mateixos estudiants havien facili-
tat que es pogués fer una neteja a
fons de les diferents parts de la fa-

cultat que tenen ocupades. D’a-
questa manera, van retirar estris,
tendes i matalassos perquè es po-
gués procedir a una neteja a fons.
D’altra banda, sobre les negocia-

cions amb el rectorat, totes dues
parts continuen obertes al diàleg, i
ara encara més quan el síndic de
greuges de la UdG, Joan Miró, està
fent de mitjancer.

Una altra assemblea d’estudiants

L’assemblea celebrada ahir a la nit a la Facultat d’Educació. / LLUÍS SERRAT

La plataforma, formada de
manera espontània, està
integrada per una desena
de professors de filosofia
dels instituts gironins de
secundària i el grup de Fa-
cebook Salvem la Filoso-
fia. El seu objectiu és so-
bretot fer una crida a la im-
portància de la filosofia en
l’ensenyament, és a dir, la
importància de «saber
pensar».

Els professors es con-
centraran el dissabte 25, a
les dotze del migdia, al
pont de Pedra de Girona,
per donar a conèixer el
Manifest de Girona.
Aquest manifest, que s’ad-
junta en el quadre, recull
les seves protestes, en què
reclamen més hores lecti-
ves de les previstes actual-
ment i més docents.

La reducció, per un de-
cret estatal del 2007 i una
aplicació posterior d’Edu-
cació, es va fer en favor de
les matèries de modalitat o
optatives, i en detriment de
les assignatures troncals.
Els professors tenen el su-
port de CCOO i de l’AS-
PEPC-SPS.

Els professors de filosofia gironins es
concentraran contra la reducció del

nombre d’hores a secundària el dia 25
Només es fa una hora a tercer i quart d’ESO, dues a primer de batxillerat i tres a segon

LAURA PORTAL / Girona
● Els professors de filosofia d’educa-
ció secundària obligatòria i batxillerat
es concentraran el dissabte 25 a Giro-
na, com a protesta per la reducció del

Fem públic que:
1. Docents i alumnes

patim un progressiu ofe-
gament i menyspreu en
l’àrea de la filosofia en
l’actual currículum, tant
pel que fa a la reducció
d’hores lectives com al
tractament que es rep.
Aquest menyspreu s’es-
tén també a les llengües i
literatures catalana i cas-
tellana. Membres del Par-
lament, autoritats educa-
tives, sindicats i altres re-
coneixen aquest fet, però
es mostren poc capaços
d’enfrontar-s’hi per a po-
sar-hi remei.

2. El seny mostra i l’ex-
periència confirma que
resulta inviable qualsevol
matèria d’ensenyament
amb una hora lectiva set-
manal, com és el cas de
l’educació eticocívica.

3. Resulta indigna la
previsió de places per a
docents de filosofia,
anul·lades en la convoca-
tòria 2009 i finalment re-
duïdes a vuit, sostretes in
extremis d’una altra espe-

cialitat.
4. Cal una reacció deci-

dida de la comunitat uni-
versitària i investigadora
i de les instàncies socials i
públiques per a protegir
l’educació en l’autono-
mia, la crítica i la respon-
sabilitat civil, objectius
pedagògics reconeguts
als quals col·labora deci-
didament l’ensenyament
de la filosofia. El tronc
comú humanístic és un
eix bàsic per a estructurar
un bon batxillerat en sen-
tit europeu.

5. Tant l’educació ètica
com la transdisciplinarie-
tat són necessàries en
l’educació dels joves. El
Parlament de Catalunya
ha reconegut (Resolució
951/VI del 2001) que «la
filosofia palesa els vin-
cles entre els diferents
àmbits del coneixement
en la seva doble dimensió
cultural, la humanística i
la científica.

[...]
Demanem que:
1. Es recuperi la deno-

nombre d’hores lectives d’aquesta
matèria en els cursos de tercer i quart
d’ESO i de primer i segon de batxille-
rat. Un grup de docents d’IES i altres
associats gràcies a la xarxa social Fa-

cebook han proposat el Manifest de
Girona (http://blocs.xtec.cat/sphn),
una convocatòria per reivindicar la
dignitat i la centralitat de la formació
filosòfica a secundària.

minació «ètica» (4t
d’ESO) i «filosofia» (1r
de batxillerat) per a les
matèries que la LOE ano-
mena «educació eticocí-
vica» i «filosofia i ciuta-
dania», respectivament, i
que s’assignin exclusiva-
ment a docents de l’espe-
cialitat de filosofia. Que
es respecti íntegrament la
formació lingüística i
cultural de l’alumnat.

2. Per a poder desenvo-
lupar adequadament les
assignatures de l’apartat
anterior, se les doti amb 3
hores setmanals cada
una, com les altres matè-
ries curriculars, i com fa
aconsellable llur contin-
gut i la dinàmica didàcti-
ca.

3. Que la història de la
filosofia (2n de batxille-
rat) tingui quatre hores
setmanals, com les altres
matèries d’aquest curs
terminal, i sigui conside-
rada una àrea imprescin-
dible i obligatòria en les
Proves d’Accés a la Uni-
versitat.

EL MANIFEST DE GIRONA

● Castelló d’Empúries. L’Associació de Propietaris
d’Empuriabrava va celebrar dijous passat una as-
semblea a la qual van assistir més de 525 persones.
En la trobada es va explicar les gestions que s’han fet
des que es va constituir l’associació fins ara en rela-
ció amb la problemàtica dels canals i també es va
parlar de com està actualment el procés. També es
van aprovar l’estat de comptes i la gestió de la junta
directiva. Un dels acords que es van adoptar és am-
pliar amb cinc vocals més la directiva. Finalitzada
l’assemblea, els responsables de l’associació van
destacar i valorar positivament l’alta participació
dels veïns, tot i que molts socis –amb residència a
l’estranger– havien delegat els seus vots. / EL PUNT

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
L’Associació de Propietaris d’Empuriabrava
amplia la junta amb cinc membres més

● Tossa de Mar. Jaume Garcia es manifesta davant del
consistori cada dia des de dijous passat, i afirma que
ho continuarà fent, per exigir el compliment d’una
sentència que declarava «contrària a dret» l’ocupa-
ció de la finca de la família Teixidor a la vil·la roma-
na per part del consistori. / J.C.

TOSSA DE MAR
Protesta amb una creu contra l’Ajuntament


